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Мета. Отримати інформацію про розчинність солей жирних кислот (мил) 
триацилгліцеринів ряду олій в основі нейтралізувального розчину обґрун-
тованого компонентного складу (вода:етанол:гліцерин у співвідношенні 
30:30:40), а також визначити ступінь збільшення цієї розчинності порівняно 
з контрольним розчинником, який використовують у сучасній технології 
нейтралізації олій та жирів, — водою. Методи. Солі жирних кислот (мила) 
отримано способом омилення зразків рафінованих соняшникової, пальмо-
ядрової, кокосової олій, а також ряду жирних кислот гідроксидом натрію, 
виділення жирних кислот із суміші та їх подальшого омилення. Для пла-
нування експерименту і обробки даних застосовано математичні методи 
з використанням програмних пакетів Місrosoft Ехсеl і statistica. Результати. 
Досліджено розчинність отриманих натрієвих солей стеаринової, пальміти-
нової, міристинової, лауринової, олеїнової, лінолевої і ліноленової жирних 
кислот у 3-компонентному нейтралізувальному розчині за різних темпера-
тур. Досліджено граничну розчинність натрієвих солей (мил) пальмового 
стеарину, пальмової, кокосової, пальмоядрової олій, пальмового олеїну, 
соняшникової і соєвої олій в основі нейтралізувального розчину від темпе-
ратури. Висновки. Обґрунтовано рекомендації щодо розчинності натрієвих 
солей жирних кислот та їх сумішей в нейтралізувальному розчині, а саме: 
гранична розчинність солей означених жирних кислот та їх сумішей, що міс-
тяться в цих оліях, у нейтралізувальному розчині за температури 60 – 65°С 
коливається в межах від 25 до 47%; гранична розчинність мил жирних кис-
лот в заданому діапазоні температур в основі нейтралізувального розчину 
перевищує таку в воді в 2,5 – 4,7 раза. Запропоновано використовувати 
концентровані соапстоки після нейтралізації олій та жирів в нейтралізу-
вальному розчині обґрунтованого складу після подальшої обробки як рідке 
туалетне мило. причому концентрація соапстоку в ньому (в перерахунку 
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Олійно-жирова галузь в Україні працює 
в умовах зростання вартості сировинних та 
енергетичних ресурсів. Сформовані ринкові 
умови практично виключають реалізацію 
нерафінованих олій і жирів, тому актуаль-
ною є розробка пропозицій щодо інтенсифі-
кації процесів рафінації.

Процес рафінації олій та жирів у миль-
но-лужному середовищі поширений в про-
мисловості і вважається ефективним. Однак 
ця технологія має ряд недоліків. Один із 
них пов’язаний з обмеженням загальної 
швидкості процесу стадією коалесценції 
крапель рафінованої олії (жиру) на межі 
розподілу фаз. Практично на межі розподі-
лу рафінованої олії (жиру) та мильно-луж-
ного розчину утворюється шар емульсії, і це 
змушує знижувати подачу олії (жиру), а для 
усунення емульсійного шару переривати 
процес для видалення цього шару. Ще один 
недолік методу нейтралізації в мильно-луж-
ному середовищі — утворення розбавлених 
соапстоків, які потребують подальшого кон-
центрування випарюванням під вакуумом. 
Соапстоки — це відстої, що утворюються 
в результаті лужного рафінування рослин-
них олій та жирів. Вміст загального жиру 
в соапстоках за безперервного способу 
нейтралізації олій та жирів у мильно-луж-
ному середовищі становить 10% і більше; 
нейтральні триацилгліцерини зазвичай ста-
новлять там до 70% від загального вмісту 
жиру в соапстоці, тобто вміст власне мила 
в соапстоці становить близько 3% [1 – 5].

З огляду на це є актуальним вирішен-
ня питань щодо раціональних способів от-
римання високоякісного продукту — ней-
тралізованої олії (жиру), максимального 
заощадження ресурсної бази виробництва 
і отримання концентрованих соапстоків, що 
практично не містять нейтрального жиру, пе-
реробку яких буде значно полегшено [6, 7].

У роботах [8 – 10] установлено кількісні 
залежності поверхневого натягу та густини 

зразків основи нейтралізувального розчину 
від концентрації компонентів (води, етанолу 
і гліцерину), а також обґрунтовано опти-
мальний склад відносно поверхневого натя-
гу та густини основи цього розчину для олій 
(жирів). ці розробки дають змогу підвищи-
ти ефективність нейтралізації олій у миль-
но-лужному середовищі, а саме, підвищити 
концентрацію соапстоків і практично виклю-
чити вміст у них нейтрального жиру. 

Розроблена основа нейтралізувального 
розчину, крім води, містить етанол і гліце-
рин, що робить її значно дорожчою за воду, 
яку традиційно використовують у цій техно-
логії. Виходячи з цього, виникає питання ви-
значення способів застосування соапстоків 
після нейтралізації олій (жирів) в основі ней-
тралізувального розчину. Запропоновано 
використовувати концентровані соапстоки 
після нейтралізації жирів у системі ВГЕ піс-
ля подальшої обробки як рідке туалетне 
мило [8, 9].

Мета досліджень — отримання інфор-
мації про розчинність солей жирних кислот 
(мил) триацилгліцеринів ряду олій в основі 
нейтралізувального розчину обґрунтованого 
компонентного складу (вода:етанол:гліце-
рин у співвідношенні 30:30:40), а також ви-
значення ступеня збільшення цієї розчинно-
сті порівняно з контрольним розчинником, 
який використовують у сучасній технології 
нейтралізації олій та жирів (води).

Для досягнення мети досліджень по-
трібно вирішити такі завдання: визначити 
граничну розчинність солей жирних кислот 
триацилгліцеринів ряду олій у нейтралізу-
вальному розчині обґрунтованого складу від 
температури розчинення; запропонувати 
використання соапстоків після нейтралізації 
олій та жирів у нейтралізувальному розчині 
обґрунтованого складу.

Матеріали та методи досліджень. Для 
проведення досліджень використано: соняш-
никову олію згідно з ДСТУ 4492:2005; кокосову 

на жирні кислоти) має становити близько 20% (згідно з вимогами норма-
тивної документації на рідке мило).

Ключові слова: солі жирних кислот, мильно-лужний розчин,  
поверхневий натяг, розчинність, рідке мило. 
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олію згідно з ДСТУ 4562:2006; пальмоядро-
ву олію згідно з ДСТУ 4563:2006; стеарин 
пальмовий згідно з ДСТУ 4439:2005; олеїн 
пальмовий згідно з ДСТУ 4438:2005; кислоти: 
стеаринову згідно з ДСТУ 6024:2008; олеї-
нову згідно з ДСТУ 4830:2007; пальмітинову 
згідно з ДСТУ 6024:2008; миристинову згідно 
з ДСТУ 4830:2007; лауринову згідно з ДСТУ 
4830:2007; лінолеву згідно з ДСТУ 6024:2008; 
ліноленову згідно з ДСТУ 4830:2007; натрію 
гідроксид згідно з ГОСТ 4328.

Солі жирних кислот (мила) отримано оми-
ленням зразків рафінованих соняшникової, 
пальмоядрової, кокосової олій, а також ряду 
жирних кислот гідроксидом натрію, виділен-
ня жирних кислот із суміші та їх подальшого 
омилення. Для планування експерименту 
і обробки даних застосовано математичні 
методи з використанням програмних пакетів 
Місrosoft Ехсеl і Statistica [11, 12].

Результати досліджень. Досліджено роз-
чинність отриманих натрієвих солей жирних 
кислот у 3-компонентному нейтралізуваль-
ному розчині за різних температур (рис. 1).

Аналізуючи графічні описи залежностей 
граничної розчинності мил стеаринової, 
пальмітинової, міристинової, лауринової, 

олеїнової, лінолевої і ліноленової жирних 
кислот в основі нейтралізувального розчину 
від температури, можна дійти висновку, що 
вирішальне значення в характері розчин-
ності солей жирних кислот в основі нейтра-
лізувального розчину мають молекулярна 
маса жирної кислоти та ступінь ненасиче-
ності її молекули.

Досліджено граничну розчинність натрі-
євих солей (мил) жирних кислот окремих 
олій в основі нейтралізувального розчи-
ну від температури розчинення (рис. 2). 
Вирішальне значення в ступені розчинно-
сті натрієвих солей жирних кислот окремих 
олій в основі нейтралізувального розчину 
мають будова і співвідношення жирних кис-
лот, що входять до складу олій, а отже, 
і температура плавлення олій.

Виходячи з результатів досліджень, 
гранична розчинність мил жирних кис-
лот дослідженого ряду олій в основі ней-
тралізувального розчину за температури 
60 – 70°С коливається в межах від 25% (для 
пальмової олії) до 47% (для соняшникової 
та соєвої олій), що перевищує таку в воді 
в 2,5 – 4,7 раза. 
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Рис. 1. Залежність граничної розчинності 
мил: 1 — стеаринової; 2 —пальмітинової; 
3 — міристинової; 4 — лауринової; 5 — 
олеїнової; 6 — лінолевої; 7 — ліноленової 
жирних кислот в основі нейтралізувального 
розчину від температури
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Рис. 2. Залежність граничної розчинності мил: 
1 — пальмового стеарину; 2 — пальмової; 
3 — кокосової; 4 — пальмоядрової олій; 
5 — пальмового олеїну; 6 — соняшникової; 
7 — соєвої олій в основі нейтралізувального 
розчину від температури 

Обґрунтовано рекомендації щодо розчин-
ності натрієвих солей жирних кислот та 
їх сумішей в нейтралізувальному розчині, 

а саме: гранична розчинність солей озна-
чених жирних кислот та їх сумішей, що міс-
тяться в цих оліях, у нейтралізувальному 

Висновки
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розчині за температури 60 – 65°С коли-
вається в межах від 25 до 47%; гранична 
розчинність мил жирних кислот в задано-
му діапазоні температур в основі цього 
розчину перевищує таку в воді в 2,5 – 4,7 
раза. Запропоновано використовувати кон-
центровані соапстоки після нейтралізації 

олій та жирів в нейтралізувальному розчи-
ні обґрунтованого складу після подальшої 
обробки як рідке туалетне мило. Причому 
концентрація соапстоку в ньому (в пере-
рахунку на жирні кислоти) має становити 
близько 20% (згідно з вимогами норматив-
ної документації на рідке мило).
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Жидкое мыло на основе соапстоков, полу-
ченных при нейтрализации масел селектив-
ными растворителями

цель. Получить информацию о растворимос-
ти солей жирных кислот (мыл) триацилглице-
ринов ряда масел в основе нейтрализующего 
раствора обоснованного компонентного состава 
(вода:этанол:глицерин в соотношении 30:30:40), 
а также определить степень увеличения этой 
растворимости по сравнению с контрольным ра-
створителем, используемым в современной тех-
нологии нейтрализации масел и жиров, — водой. 
Методы. Соли жирных кислот (мыла) получены 
путем омыления образцов рафинированных под-
солнечного, пальмоядрового, кокосового масел, 
а также ряда жирных кислот гидроксидом на-
трия, выделения жирных кислот из смеси и их 
дальнейшего омыления. Для планирования 
эксперимента и обработки данных применены 
математические методы с использованием про-
граммных пакетов Мисrosoft Ехсеl и Statistica. 
Результаты. Исследована растворимость полу-
ченных натриевых солей стеариновой, пальми-
тиновой, миристиновой, лауриновой, олеино-
вой, линолевой и линоленовой жирных кислот 
в 3-компонентном нейтрализующем растворе 
при различных температурах. Исследована пре-
дельная растворимость натриевых солей (мыл) 
пальмового стеарина, пальмового, кокосового, 
пальмоядрового масел, пальмового олеина, 
подсолнечного и соевого масел в нейтрали-
зующем растворе от температуры. Выводы. 
Обоснованы рекомендации по растворимости 
натриевых солей жирных кислот и их смесей 
в нейтрализующем растворе, а именно: пре-
дельная растворимость солей указанных жир-
ных кислот и их смесей, содержащихся в этих 
маслах, в нейтрализующем растворе при тем-
пературе 60 – 65°С колеблется в пределах от 25 
до 47%; предельная растворимость мыл жир-
ных кислот в заданном диапазоне температур 
в нейтрализующем растворе превышает таковую 
в воде в 2,5 – 4,7 раза. Предложено использовать 

концентрированные соапстоки после нейтрали-
зации масел и жиров в нейтрализующем раство-
ре обоснованного состава после дальнейшей 
обработки как жидкое туалетное мыло. Причем 
концентрация соапстока в нем (в пересчете 
на жирные кислоты) должна составлять около 
20% (согласно требованиям нормативной доку-
ментации на жидкое мыло).

Ключевые слова: соли жирных кислот, 
мыльно-щелочной раствор, поверхностное 
натяжение, растворимость, жидкое мыло.
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Liquid soap based on soapstock obtained by 
neutralizing oils with selective solvents

The purpose. To gain the information on solubil-
ity of salts of fatty acids (soaps) triacylglycerols  of 
some oils in the composition of neutralizing solution 
of the justified componental composition (water : 
ethanol : glycerin in ratio of 30:30:40) and also to 
determine extent of increase of such solubility in 
comparison with the control dissolvent used in con-
temporary technique of neutralization of oils and 
fats - water. Methods. Salts of fatty acids (soap) 
are gained by saponification of samples of refined 
sunflower, palm-kernel, coconut oils, and also of 
some fatty acids by sodium hydroxide, secretion of 
fatty acids from a mixture and their further saponifi-
cation. To plan experiments and process data they 
used mathematical methods and software packages 
Microsoft Ехсеl and Statistica. Results. Solubility of 
the gained sodium salts by stearin, palmitic, myristic, 
lauric, oleic, linoleic and linolenic fatty acids in 3-com-
ponent neutralized solution is probed at various tem-
peratures. Limiting solubility of sodium salts (soaps) 
of palm stearine, palm, coconut, palm-kernel oils, 
palm olein, sunflower and soya oils in neutralized 
solution from temperature is probed. Conclusions. 
recommendations on solubility of sodium salts of 
fatty acids and their mixtures in neutralized solution 
are justified, namely: limiting solubility of salts of the 
indicated fatty acids and their mixtures containing in 
these oils in neutralized solution at the temperature 
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Бібліографія

of 60 – 65°C vary within the limits 25 – 47%; limiting 
solubility of soaps of fatty acids in the set tempera-
ture range in neutralized solution exceeds those in 
water in 2,5 – 4,7 times. They offered to use concen-
trated soap stocks after neutralization of oils and 
fats in neutralized solution of the justified contents 
after the further machining as liquid toilet soap. And 

density of soap stock in it (in count on fatty acids) 
should make about 20% (according to demands of 
normative documentation on liquid soap).

Key words: salts of fatty acids, soap-alkali 
solution, surface tension, solubility, liquid soap.
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