
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИРОБНИЦТВА МИЛА ТА МИЮЧИХ ЗАСОБІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

НАПРЯМУ 6.051701 «ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРІЯ» 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             Затверджено на засіданні кафедри хімічної 
                                                       технології високомолекулярних сполук 

                                     Протокол № 12 від 25.05.12 
 
 
 
 
 

 
 

 
Дніпропетровськ УДХТУ 2013 



 2

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни: 
«Технологія виробництва мила та миючих засобів» для студентів IV курсу по 
напрямку 6.051701 «Харчова технологія та інженерія» / Укл. М.Я. Кузьменко, 
С.М. Кузьменко, М.В. Бугрим. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2013. – 12 с. 

 
 
 
 

Укладачі: М.Я. Кузьменко, д-р хім. наук;  
С.М. Кузьменко канд. хім. наук; 
М.В. Бугрим  

 
Відповідальний за випуск  М.Я. Кузьменко, д-р хім. наук 

 
 
 
 
 
 
 

Навчальне видання 
Методичні вказівки 

до самостійної роботи 
з курсу “ Технологія виробництва мила та миючих засобів ” 

для студентів напряму 6.051701 
“ Харчова технологія та інженерія ” 

 
 
 

Укладачі: КУЗЬМЕНКО Микола Якович  
КУЗЬМЕНКО Світлана Миколаївна  
БУГРИМ Марина Вадимівна 

 
 
 
 

Авторська редакція 
 
 
 

Підписано до друку 22.02.13. Формат 60×84 1/16. Папір ксерокс. Друк різограф. 
Умов.-друк. арк. 1,01. Облік.-вид. арк. 1,06. Тираж 80 прим. Замовлення №204. 
Свідоцтво ДК №303 від 27.12.2000.         
ДВНЗ УДХТУ, 49005, м. Дніпропетровськ-5, просп. Гагаріна, 8.     
Видавничо-поліграфічний комплекс ІнКомЦентру 



 3

ЗМІСТ 
 

Стор. 
 
ПЕРЕДМОВА                                                                                                           4 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ                                                     4 
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА                                         5 
3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ 
   ДИСЦИПЛІНИ                                                                                            6 
4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДЕНІ НА 
    ЛЕКЦІЯХ                                                                                                    7 
5. ЗМІСТ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ                     8 
6. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
    І ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ                                                       9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

ПЕРЕДМОВА 
 

Предмет навчальної дисципліни «Технологія виробництва мила та миючих 
засобів» охоплює наступні основні об’єкти: фізико-хімічні властивості мил, 
жирова сировина та матеріали миловарного виробництва і їх підготовка, 
технологія варіння мила, надання милу товарної форми, виробництво 
синтетичних миючих засобів, виробництво емульгаторів. 

Мета навчальної дисципліни – підготувати спеціалістів по технології 
виробництва мила та миючих засобів, емульгаторів; забезпечення їх теоретичної 
бази для розуміння специфіки особливостей всіх етапів технологічних процесів 
підготовки сировини, варки мила, надання йому товарної форми; підготовка 
сировини, складання рецептур та отримання синтетичних порошків, миючих і їх 
використання. 

Дисципліна «Технологія виробництва мила та миючих засобів» є 
дисципліною професійного напрямку. Цей курс забезпечується дисциплінами: 
«Органічна хімія», «Фізична хімія», «Колоїдна хімія», «Фізика», «Процеси і 
апарати харчових виробництв», «Технологія добування жирів», «Електротехніка», 
«Прикладна механіка». 

 
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
1.1. ЗНАТИ: 
 
1.1.1. Властивості мил і водних мильних розчинів. 
1.1.2. Використовувану жирову сировину допоміжні матеріали та побічні 

продукти миловареного виробництва та методу їх підготовки. 
1.1.3. Технології варіння мила і їх відмінності. 
1.1.4. Обладнання, яке використовують на стадіях варки мила, їх устрій та 

принцип роботи. 
1.1.5. Технологічні операції, обладнання, його принцип роботи та 

технологію надання милу товарної форми. 
1.1.6. Сировину, технологію та обладнання, його устрій і принцип роботи 

які використовують у виробництві синтетичних миючих засобів.  
 
1.2. ВМІТИ: 
 
1.2.1. Підібрати і запропонувати типове обладнання яке використовується у 

виробництві мила та миючих засобів. 
1.2.2. Виконати розрахунки його потужності і необхідної кількості. 
1.2.3. Визначити технологічний режим роботи устаткування з врахуванням 

його технічних можливостей, потрібного рівня потужності і якості. 
1.2.4. Визначити параметри контролю показників якості мил і ПАР. 
1.2.5. Використовувати ЕОМ для рішення задач, які пов’язані з роботою 

устаткування. 
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1.3. МАТИ НАВИЧКИ: 
 

1.3.1. Організації і виконання розрахунків по підбору необхідного типу і 
кількості одиниць обладнання на будь-якій стадії виробництва мила та миючих 
засобів. 

1.3.2. Виконати ескізну прив’язку потрібного устаткування до діючого 
технологічного     процесу. 

1.3.3. Контролю параметрів технологічного процесу і роботи обладнання по 
виготовленню мила, синтетичних миючих засобів та ін. поверхнево-активних 
речовин. 

 
Дисципліна читається в 9-ому семестрі (17 і 18 тетраместрах) в обсязі 48 

годин лекційних занять, закріплюється при проведенні лабораторних занять в 
обсязі 32 годин, і завершується здачею іспиту. 

 
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Технология переработки жиров / Б.Н. Тютюников, П.В. Науменко,           

И.М. Товбин, Г.Г. Фаниев. – М.: Пищепромиздат, 1963. – 587 с. (с.433–587). 
2. Товбин И.М., Золиопо М.Н., Журавлев А.М. Производство мыла. – М.: 

Пищевая промышленность, 1976. – 204 с. 
3. Руководство по технологии получения и переработке растительных масел 

и жиров: Том IV (Производство глицерина; жирных кислот; хозяйственного и 
туалетного мыла и синтетических моющих средств) / А.Г. Сергеев. – М.: 
Ленинград, 1975. – 543 с. 

4. Технология переработки жиров / Н.С. Арутюнян Н.С, Л.И. Янова и др. – 
М.: Агропромиздат, 1985. – 367 с. 

5. Справочник по мыловаренному производству / Под ред. И.М. Товбина. – 
М.: Пищевая промышленность, 1974. – 203 с. 

6. Технологические нормы участка мыловаренного цеха (регламенты 
действующих предприятий: Запорожского МЖК; Орджоникидзинского МЗ., 
Винницкого МЗ. и др.). 

7. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А. Лабораторный практикум по химии жиров. 
– М.: Пищевая промышленность, 1979. – 176 с. 

8. Лабораторний практикум з «Технології виробництва мила та миючих 
засобів» М.Я. Кузьменко, С.М. Кузьменко, Руднєва Л.Л. і ін. –           
м. Дніпропетровськ, ДВНЗ УДХТУ, 2008. – 38 с. 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1. Властивості мил і водних мильних розчинів 

 
Тема 1. Вступ. Поняття «жирове мило». Способи одержання мил, 

класифікація мил. 
Тема 2. Фізичні та хімічні властивості мил. Природа водних розчинів мил. 

Структура. Критична концентрація міцелоутворення. Дати поняття «мильний 
клей». 

Тема 3. Поверхнева активність. Емульгуюча здатність. Змочуюча, 
пептизуюча здатність. 

Тема 4. Вплив електролітів на мильні розчини. Повне та часткове 
відсолювання. Гранична концентрація електроліту. Фактори які на неї впливають. 

Тема 5. Склад ядра основи, підмильного лугу і підмильного клею. 
Призначення і суть процесів відсолювання і шліфування. 
 

Модуль 2. Жирова сировини і матеріали миловареного виробництва 

 
Тема 6. Жирова сировина: тваринні жири, саломас, рослинні олії, жирні 

кислоти, жирові відходи та утільні жири. Вимоги до них, доставка, зберігання. 
Тема 7. Жирозамінники: синтетичні жирні кислоти, каніфоль, нафтові 

кислоти, талова олія та інші. Вимоги, доставка, зберігання. 
Тема 8. Допоміжні матеріали. Доставка, зберігання. Способи обробки 

жирових відходів з метою їх очищення: 
– доомилювання, відсолювання, шліфування; 
– розкладання, гідроліз, дистиляція; 
– доомилювання, розкладання, дистиляція; 
– доомилювання, відсолювання, обробка перекисом водню. 

Тема 9. Методи контролю сировини. 
 

Модуль 3. Технологія варіння мила 

 

Тема 10. Рецептура господарчих та туалетних мил. Принципи складання 
рецептур. Омилення нейтральних жирів. Нейтралізація ж.к. Карбонатне 
омилювання, каустичне доомилення. 

Тема 11. Прямий і побічний метод варки мила. Варіння мила періодичним 
методом. 

Тема 12. Технологія варіння господарчого мила з жирних кислот прямим та 
побічним методами. Контроль за процесом. 

Тема 13. Варіння основи туалетного мила з нейтральних жирів та жирних 
кислот. Режим та контроль за процесом. 

Тема 14. Обробка підмильного клею та підмильного лугу. Варіння мила 
безперервним методом на установках ТНБ, БШМ, імпортних. 
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Модуль 4. Надання милу товарної форми 

 

Тема 15. Принципова схема обробки мила для надання йому товарної 
форми. 

Тема 16. Методи твердіння мила. Твердіння без і з зміною концентрації ж.к. 
Охолодження та сушка мила під вакуумом. Устаткування. 

Тема 17. Суть процесу пилірування мил. Поліморфізи мил. Фактори які 
впливають на збагачення милом β-модифікацієй. 

Тема 18. Фарбування, ароматизація, стабілізація мил. Різка, штампування, 
пакетування. 

Тема 19. Обладнання яке використовують при фарбуванні, ароматизації, 
стабілізації, різки і штампування мила. 

 
Модуль 5. Виробництво синтетичних миючих засобів 

 

Тема 20. Сировина і матеріали для синтетичних миючих засобів. 
Поверхнево-активні речовини. Електроліти. Перекисні. 

Тема 21. Солі. Інші компоненти. Води миючих та чистячи засобів. 
Тема 22. Технологія виробництва синтетичних миючих засобів, порошків. 
Тема 23. Синтетичні миючи засоби. Підготовка композицій для порошків. 

Сушка, фасовка та пакування порошків. 
Тема 24. Виробництво рідких синтетичних миючих засобів або кускових. 
Тема 25. Виробництво чистячих засобів. 
 

4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДЕНІ НА 
ЛЕКЦІЯХ 

 
Тема 9. Методи контролю сировини. 
Тема 19. Обладнання яке використовують при фарбуванні, ароматизації, 

стабілізації, різки і штампування мила. 
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5. ЗМІСТ ЗАПРОПОНОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 
Лабораторна робота №1. Визначення масової частки жирних кислот в милі 

(Тема: технологія варки мила). 

Лабораторна робота №4. Визначення середньої молекулярної маси суміші 

жирних кислот мила (Тема: технологія варки мила). 

Лабораторна робота №5. Визначення температури застигання жирних 

кислот мила (титр мила) (Тема: технологія варки мила). 

Лабораторна робота №6. Визначення масової частки вільного гідроксиду 

натрію в милі (Тема: технологія варки мила). 

Лабораторна робота №8. Визначення масової частки хлориду натрію в 

милі (Тема: технологія варки мила). 

Лабораторна робота №10. Визначення загальної масової частки 

неомиленого жиру (Тема: технологія варки мила). 

Лабораторна робота №13. Визначення змочувальної здатності ПАР 

(Тема:синтетичні ПАР). 

Лабораторна робота №16. Визначення піноутворюючої здатності ПАР. 
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6. ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ДО 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 
Контрольна робота передбачена учбовим навчальним планом для студентів 

заочної форми навчання на II семестрі. Вона виконується самостійно. Контрольна 
робота націлена на закріплення теоретичного матеріалу і виконується студентом в 
терміни, які встановлені графіком навчального процесу. Вона включає 
доскональний опис технологічного процесу, матеріалів, технологічної схеми, 
використовуваного обладнання та принципу його роботи та інше. В кінці 
контрольної роботи треба навести перелік літературних джерел, які були 
використані при виконанні завдання. 

 
Нижче наведені варіанти контрольних робіт: 

 
№ варіанта Номер питання 

 
№ варіанта Номер питання 

1 
2 
3 
4 
5 

1, 68 
2, 67 
3, 66 
4, 65 
5, 64 

26 
27 
28 
29 
30 

26, 43 
27, 42 
28, 41 
29, 40 
30, 39 

6 
7 
8 
9 

10 

6, 63 
7, 62 
8, 61 
9, 60 
10, 59 

31 
32 
33 
34 
35 

31, 38 
32, 37 
33, 36 
34, 35 
35, 60 

11 
12 
13 
14 
15 

11, 58 
12, 57 
13, 56 
14, 55 
15, 54 

36 
37 
38 
39 
40 

36, 34 
37, 33 
38, 32 
39, 31 
40, 30 

16 
17 
18 
19 
20 

16, 53 
17, 52 
18,51 
19, 50 
20, 49 

41 
42 
43 
44 
45 

41, 29 
42, 28 
43, 27 
44, 26 
45, 25 

21 
22 
23 
24 
25 

21, 48 
22, 47 
23, 46 
24, 45 
25, 44 

46 
47 
48 
49 
50 
51 

46, 24 
47, 23 
48, 22 
49, 21 
50, 20 
51, 19 
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МКР – № 1. Властивості мил і водних мильних розчинів 

 
1. Визначення поняття ” жирове мило ”. 
2. Які є способи одержання мил. 
3. Класифікація мил по способам одержання, по призначенню, по фізичному 

стану і ін. 
4. Фізичні властивості мил. Дати їх характеристику. 
5. Хімічні властивості мил. Дати їх характеристику. 
6. Природа водних розчинів мил. Дати характеристику водних розчинів в 

залежності від концентрації мила. Що таке мильний клей? 
7. Типи структур мила в розчинах. Вплив концентрації і температури на 

формування тих або інших структур. 
8. Критична концентрація міцелоутворення. Про що вона свідчить і по яким 

признакам визначається. 
9. Поверхнева активність водних розчинів мил. 
10. Що собою характеризує емульгуючи і змощуюча здатність? 
11. Що собою характеризує пептизуюча і миюча здатність? 
12. Вплив електролітів на концентровані мильні розчини. 
13. Повне та часткове відсолювання мильного клею. 
14. Гранична концентрація електроліту та фактори які на неї впливають. 
15. Що розуміють під поняттям ” мильне ядро ” і ” мильна основа ”. У чому 

їх відмінність. 
16. Склад ядра, підмильного лугу і підмильного клею в залежності від 

сировини яку використовують в варкі мила. 
17. Призначення і суть процесів відсолювання та шліфування. 

 

МКР – № 2. Жирова сировина і її підготовка 

 
18. Дати характеристику жирової сировини (тваринні жири, саломас, 

рослинні олії, жирні кислоти, жирові відходи та утільні жири). 
19. Вимоги до жирової сировини, її доставки та зберіганні. 
20. Дати характеристику жирозамінникам (синтетичні жирні кислоти, 

каніфоль, нафтові кислоти, таллова олія). 
21. Вимоги до жирозамінників, їх доставки та зберіганні. 
22. Допоміжні матеріали що використовують в миловарінні. Дати 

характеристику. 
23. Доставка допоміжних матеріалів, вимоги до зберігання. Які з них 

виробляють на місці і по якій причині? 
24. Використання жирових відходів і утільних жирів. Які негативні явища 

при цьому спостерігаються. 
25. Перелічить способи обробки жирових відходів і призначення цієї 

операції. 
26. Обробка світлих та темних соапстотів по схемі: доомилювання, 

відсолювання, шліфування. 
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27. Обробка соапстотів по схемі: доомилювання, розкладання сірчаною 
кислотою, дистиляція. 

28. Обробка соапстотів по схемі: розкладання сірчаною кислотою, гідроліз, 
дистиляція. 

29. Обробка жирових відходів у вигляді мила окислювачем (перекисом 
водню). Коли і для чого використовують цей спосіб? 

 

МКР – № 3. Технологія варіння мил 

 

30. Принципи складання рецептур господарчого і туалетних мил. 
31. Особливості омилення нейтральних жирів. 
32. Особливості омилення жирних кислот (їх нейтралізація). 
33. Карбонатне омилювання та каустичне доомилення. Коли і в якому 

випадку його проводять? 
34. Прямий і побічний методи варки мила. Дати їх характеристику і в чому 

відмінність? 
35. Описати варіння мила періодичним способом. 
36. Технологія варіння господарчого мила з жирних кислот прямим та 

побічним методами. 
37. Технологія варіння господарчого мила з рослинних олій та тваринних 

жирів прямим та побічним методами. 
38. Виготовлення основи туалетного мила з нейтральних жирів та жирних 

кислот. 
39. По яким параметрам проводять контроль за процесом виготовлення 

туалетної основи. 
40. Яку обробку проводять з підмильним клеєм та підмильним лугом. 
41. Принципи варіння мила безперервним методами на прикладі установок 

ТНБ, БШМ і в чому їх відмінність? 
42. Принципи варіння мила безперервним методом в сучасних закордонних 

апаратах. 
43. Контроль за процесом омилювання в установках непереривної дії і на 

якій стадії і по яким показникам його проводять? 
 

МКР – № 4. Надання милу товарної форми 

 

44. Принципова схема обробки мила для надання йому товарної форми. 
45. Методи твердіння мила і що при цьому спостерігається? 
46. Твердіння мила без зміни та із зміною концентрації жирних кислот і на 

якому обладнані це відбувається? 
47. Способи охолодження мил. 
48. Охолодження мил з одночасною сушкою. Обладнання і його принцип 

роботи. 
49. Що собою склада монограма сушки мила і які задачі з її допомогою 

вирішуються? 
50. Призначення та суть процесу «пилірування» мила. 
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51. Поліморфізм мил, що це таке і фактори які впливають на збагачення 
мила β-модифікацією? 

52. Операції фарбування, ароматизації мила. З якою метою їх проводять і 
які побічні матеріали використовують? 

53. Операція стабілізації мила і введення в його склад спеціальних добавок. 
Призначення цих операцій і які матеріали або речовини для цього 
використовують? 

54. Різання мила. Обладнання та принцип його роботи. Якісне число мила. 
55. Штампування і пакування мила. Типи обладнання і призначення цих 

операцій. 
56. Повна технологічна схема обробки господарчих та туалетних мил. 
57. Заходи техніки безпеки та протипожежної техніки у виробництві мил. 

 

МКР – № 5. Виробництво синтетичних миючих засобів 

 
58. Сировина і матеріали які використовують для виробництва синтетичних 

миючих засобів. 
59. Поверхнево-активні речовини та їх характеристика. 
60. Електроліти які використовують в синтетичних миючих засобах та їх 

характеристика. 
61. Перекисні солі які використовують в синтетичних миючих засобах та їх 

характеристика. 
62. Види синтетичних миючих та чистячих засобів. 
63. В чому складається технологія виробництва синтетичних миючих 

засобів? 
64. Виробництво синтетичних миючих порошків. 
65. Підготовка композиції у виробництві синтетичних миючих засобів. 
66. Сушка, фасовка синтетичних миючих порошків. 
67. Виробництво рідких миючих засобів. 
68.Виробництво чистячих засобів. 


