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Вступ 

 

Курс «Сучасні технології жирозамінників» вивчає предмет і задачі техно-

логії жирів, зокрема синтетичні миючі поверхнево-активні речовини і засоби, а 

також сировину для їх одержання, методи лабораторного контролю за якістю 

сировини, технологічними, якістю готової продукції. 

Дисципліна «Сучасні технології жирозамінників вивчають після вивчення 

загальнонаукових і ряду спеціальних дисциплін: фізична і колоїдна хімія, ана-

літична та органічна хімія, процеси і апарати хімічної технології, загальна хімі-

чна технологія, хімія жирів, моделювання хіміко-технологічних процесів, обчи-

слювальна техніка, економіка і охорона праці та ін. 

Предмет дисципліни складається з вивчення студентами як основних 

положень класифікації поверхнево-активних речовин (ПАР), технології одер-

жання ПАР різних класів, теорії застосування миючих поверхнево-активних ре-

човин (ПАР) і синтетичних миючих засобів (СМЗ), а також раціонального ви-

користання ресурсів, їх комплексної переробки, захисту навколишнього сере-

довища при реалізації одержання та використання ПАР і СМЗ, економіки, стан-

дартизації. Отримання знання за дисципліною є базою для виконання курсового 

та дипломного проектів. 

Мета викладання дисципліни – міститься у вивченні та закріпленні 

студентами розуміння як хімічних так і інженерних основ здійснення ряду тех-

нологічних процесів, на яких базується виробництво ПАР і СМЗ, так і теорети-

чних основ застосування цих продуктів. 

В результаті вивчення дисципліни, проходження лабораторних, виконан-

ня курсового проекту, участі в науково-дослідній роботі студент повинен оде-

ржати міцний фундамент спеціальних знань і набути дослід практичної діяль-

ності для самостійного і кваліфікованого вирішення виробничих завдань. Він 

повинен розуміти суть протікання процесів отримання аніоноактивних, катіо-
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ноактивних, неіоногенних, амфолітних ПАР, синтетичних миючих засобів, зна-

ти використання технологічних прийомів, методів переробки, їх переваги і не-

доліки, сировину для використання, вміти вирішувати технологічні задачі. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль № 1 

 

Тема 1. Вступ. 

1.1 Визначення, сировина для ПАР, будова та характерні ознаки поверхнево-

активних речовин (ПАР). 

1.2 Класифікація поверхнево-активних речовин.  

 

Тема 2. Хімія і технологія отримання АПАР 

1.1 Загальні уявлення про алкілоксісульфонати, сульфоетоксилати, алкілфеніл-

сульфонати, нафтові сульфонали, алкілфосфоти, алкилкарбоксілати, алкіл-

алкенсульфонати. 

1.2 Хімізм, технології та умови їх одержання. 

 

Тема 3. Хімія і технологія отримання КПАР 

3.1 Визначення КПАР. Загальні уявлення про первинні, третинні аміни. Четвер-

тинні амонієві сполуки, N−оксиди, алкілімідозоліни і їх похідні. 

3.2 Хімізм, технології та умови їх одержання. 

 

Тема 4. Хімія і технологія НПАР 

4.1 Визначення НПАР.  Оксиетильовані продукти.  

4.2 Харчові ПАР, особливості їх одержання та використання. 

4.3  НПАР - похідні гліцерину. 

 

Тема 5. Хімія і технологія амфолітних ПАР 

5.1 Одержання Ам ПАР, технологія . 

5.2 Істинно амфолітні, катіоноорієнтовані і аніоноорієнтовані Ам ПАР. 

 

Тема 6. Основні елементи теорії будови та специфічних властивостей  ПАР. 

6.1 Об'ємні властивості ПАР. 

6.2 Хімічний потенціал. 

6.3 Розчинність. Асоціація. 

6.4 ККМ. Солюбілізація 

 

Тема 7. Абсорбційні властивості ПАР 
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7.1 Емульсії, піни, суспензії. 

7.2 Змочування, миюча і антистатична дія. 

 

Тема 8. Застосування ПАР 

8.1 Поняття, класифікація миючих засобів побутового призначення. 

 

Змістовий модуль № 2 

 

Тема 9. Застосування ПАР 

9.1 Поняття, класифікація миючих засобів побутового призначення. 

 

Тема 10. Методологія вибору рецептур 

10.1 Рецептури. 

10.2 Комплексоутворювачі, іонообмінники. 

10.3 Пентанатрійфосфат, інші фосфати. 

10.4 Органічні речовини. Цеоліти. 

 

Тема 11. Засоби для придання білизни 

11.1 Оптичні і хімічні відбілювачі. 

11.2 Антиресорбенти. 

11.3 Ферменти. 

Тема 12. Регулятори середовища 

12.1 Карбонат і бікарбонат натрію. 

12.2 Силікати, гідротропи. 

12.3 Кондиціонуючи компоненти. 

 

Тема 13. Виробництва миючих засобів 

13.1 Інженерні основи і технологія отримання композицій миючих засобів. 

13.2 Отримання миючих порошків. 

 

Тема 14. Отримання кускових пастоподібних і рідких миючих засобів 

14.1 Технологія формуванням, пресуванням. ДНС, жиросинтетичне мило. 

 

Тема 15. Жирозамінники і Виробництво косметичних продуктів  

15.1 Сировина для кремів, класифікація кремів. 

15.2 Жирові креми. 

 

Тема 16. 

16.1 Емульсійні креми, Емульсії прямого та зворотного типів. 
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16.2  Одержання крему. Призначення, технологія, умови. 

 

 

 

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОЗРАХУНКОВИХ ЗАВДАНЬ  

 

Тема: (н а з в а   п р о д у к т у) 

1. Охарактеризуйте продукт, його властивості (хімічні, фізичні). 

2. Наведіть методи одержання продукту, як лабораторні, так і промислові. 

Складіть матеріальний баланс одержання продукту. 

3. Сфери застосування продукту. 

 

№ варіанту Назва продукту 

1 Моноетаноламіди 

2 Діацилгліцероли 

3 Діэтаноламіди 

4 Моноацилгліцероли 

5 Алкілсульфати 

6 Алкілбензолсульфонати 

7 Алкілімідазолини 

8 Алкілсульфонати 

9 Алкенсульфонати 

10 Натриеві (каліевые) соли алкилкарбонової кис-

лоти 

11 НПАР (виберіть особисто будь який представ-

ник)   
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисци-

пліни 
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