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Доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 44 роки. Автор 
понад 200 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Технологія галузі»,  «Сучасні проблеми технології 
ефірних олій» , Сучасні проблеми технології парфумерно-косметичної продукції 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння студентами термінологією, законодавчою та нормативною базою в галузі сировинних матеріалів, 
хімічного складу, властивостей, одержання та використання синтетичних жирозамінників, ПАР, миючих засобів побутового та технічного 
призначення, іншими сферами застосування жирозамінників, перспективами розвитку виробництва жирозамінників в умовах України. 

Мета та цілі 

Надання студентам наукових основ порівняння різних методів одержання жирозамінників, з нафтової, газової і  рослинної 
сировини, вибір найбільш технологічного  і економічного способу, в залежності від сировинної бази України та призначення  
жирозамінників . Вивченні та закріпленні студентами розуміння як хімічних так і інженерних основ здійснення ряду технологічних 
процесів, на яких базується виробництво ПАР і СМЗ, так і теоретичних основ застосування цих продуктів. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 2 

Пререквізити «Загальні технології жирозамінників» 

Результати навчання Одержати міцний фундамент спеціальних знань і набути дослід практичної діяльності для самостійного і кваліфікованого 



вирішення виробничих завдань. Він повинен розуміти суть протікання процесів отримання аніоноактивних, катіоноактивних, 
неіоногенних, амфолітних ПАР, синтетичних миючих засобів, знати використання технологічних прийомів, методів переробки, їх 
переваги і недоліки, сировину для використання, вміти вирішувати технологічні задачі. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 105 год.: лекції – 16 год., лабораторні заняття – 32 год., самостійна робота – 57 год. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з основною ї 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібна регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 1.Вступ1.1Сировина з якої виробляють 

жирозамінники. ПАР як  головні речовини при 

використані ЖЗ. Будова поверхнево-активних 

речовин (ПАР). 1.2 Класифікація поверхнево-

активних речовин . 

Лаборатор-
не заняття 1  

Визначення вологи 
Визначення кута нахилу. 
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Необхідність і доцільність одержання та 
використання ЖЗ. ПАР (харчові і 
технічні) – необхідний продукт 
промисловості в Україні. Інші напрямки 
застосування ЖЗ. 

Лекція 2 2.1 Загальні уявлення про алкілоксісульфонати, 
сульфоетоксилати, алкілфенілсульфонати, 
нафтові сульфонати, алкілфосфати, 
алкилкарбоксілати, алкіл-алкенсульфонати. 
2.2 Хімізм, технології та умови їх одержання. 

 Лаборатор-
не заняття 2 

Приготування серії розчинів 
ПАР. 
 

Сировинні матеріали для синтезу ПАР. 
Оволодіння знаннями про основні 
класи ПАР, сфери їх застосування, 
ефективність і необхідність 
використання. 

Лекція 3 Хімія і технологія отримання КПАР. 3.1 Загальні 
уявлення про первинні, третинні аміни. 

Четвертинні амонієві сполуки, N−оксиди, 
алкілімідозоліни і їх похідні. 
3.2 Хімізм, технології та умови їх одержання. 
 

Лаборатор-
не заняття 
3. 

Визначення поверхневого 
натягу. Метод найбільшого 
тиску повітряної бульбашки 
 

Розрахункове завдання. Розрахунок 
матеріальних балансів одержання ПАР 
 

Лекція 4 Хімія і технологія НПАР.  
4.1Оксиетильовані продукти.  
4.2 Харчові ПАР, насамперед неповні 
ацилгліцероли. 

Лаборатор-
не  заняття 
4   

Визначення піноутворюючої 
здатності. 
 

Розрахункове завдання. Розрахунок 
матеріальних балансу стадії 
сульфування алканолів сірчаною 
кислотою. 
 

Лекція 5 Хімія і технологія амфолітних ПАР. 

5.1 Отримання Ам ПАР. 
5.2 Істинно амфолітні, катіоноорієнтовані і 
аніоноорієнтовані АмПАР 

  Сфери застосування амфолітни, 
ефективність такого засосуваннях ПАР х  



Лекція 6 Основні елементи теорії застосування ПАР. 
6.1 Об'ємні властивості ПАР. 
6.2 Хімічний потенціал. 
6.3 Розчинність. Асоціація. 
6.4 ККМ. Солюбілізація 

   
Порівняти способи видобування ЕО з 
різними розчинниками. Переваги та 
недоліки різних розчинників. Практика 
використання цього способу в Україні.  

Лекція 7 Абсорбційні властивості ПАР. 
7.1 Емульсії, піни, суспензії. 
7.2 Змочування, миюча і антистатична дія. 

   
Використання піноутворення  в різних 
галузях техніки 

Лекція 8 Застосування ПАР. 
8.1 Поняття, класифікація миючих засобів 
побутового призначення 

 
 

.  Використання СМЗ в побуті та техниці 

.Лекція 
9 

Застосування ПАР. 
9.1 Поняття, класифікація миючих засобів 
побутового призначення 

Лабораторн
е заняття 9 

Визначення АПАР методом 
двохфазного титрування 
 

 
Розглянути методи аналізу ПАР різних 
класів 

Лекція 
10 

Методологія вибору рецептур СМЗ. 
10.1 Рецептури. 
10.2 Комплексоутворювачі, іонообмінники. 
10.3 Пентанатрійфосфат, інші фосфати. 
10.4 Органічні речовини. Цеоліти 

Лабораторн
е заняття 
10. 

Титрометричне визначення 
сульфату натрію 
 

 
Розрахунок матеріального балансу 
стадії нейтралізації в процесі 
сульфування алканолів 
 

Лекція 
11 

Засоби для придання тканинам білого кольору 

11.1 Оптичні і хімічні відбілювачі. 
11.2 Антиресорбенти. 
11.3 Ферменти 

   

 

Лекція 
12 

Регулятори середовища 

12.1 Карбонат і бікарбонат натрію. 
12.2 Силікати, гідротропи. 
12.3 Кондиціонуючі компоненти 

   

 

Лекція 
13 

Виробництва миючих засобів. 
13.1 Інженерні основи і технологія отримання 
композицій миючих засобів. 
13.2 Отримання миючих порошків. 

   

 

Лекція 
14 

Одержання кускових пастоподібних і рідких 
миючих засобів. 

14.1 Технологія формуванням, пресуванням. ДНС, 
про синтетичне мило. 
 

   

 



Лекція 
15 

. Виробництво косметичних продуктів з 
використанням ЖЗ 
15.1 Сировина для косметичних продуктів з ЖЗ 

15.2 Жирові креми. 
15.3 Безжирові креми. 
 

   

 

Лекція 
16 

 Водно-емульсійні косметичні продукти. 
16.1. Класифікація. Сировина. Розповсюдженість 
емульсійної косметики  
16.2 Отримання крему. Призначення, технологія, 
умови. 
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1. Закон України про безпечність та якість харчових продутів. – Документ 771/97-вр, остання редакцiя 
вiд 30.05.2012  
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1. Технологія модифікованих жирів: Навчальний 
посібник / Ф.Ф. Гладкий, В.К. Тимченко, І.М Демідов. 
– Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 210 с 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО ЗАЛІКУ  



1. Поняття і класифікація ПАР.2. Основні положення комплексоутворення і комплексоутворювачів СМЗ. 3. Механізм миючої дії.4. Поняття і класифікація СМЗ.5. Хімізм та умови 
сульфуваня алкілбензолів газоподібним триоксидом сірки. 6. Основні компоненти миючого процесу. 7. Основні положення теорії ПАР. (розчинення, міцеллоутворення, солюбілізація). 8 
Хімізм, умови і технологія отримання пентанатрійфосфату. 9. Функціональні компоненти СМЗ. 10. Цеоліти в СМЗ.11. Хімізм та технологія одержання алкілсульфатів з використанням 
триоксиду сірки12. Класифікація та номенклатура НПАР.13. Рецептури миючих порошків. 14. Органічні замінники пентанатрійфосфату і їх роль в СМЗ. 15. Отримання 
алкілбензолсульфонату натрію на основі алкілхлоридів. 16. Класифікація та номенклатура АПАР.17. Фізико-хімічні основи відбілювання. 18. Хімізм і технологія одержання 
алкілсульфонатів сульфохлоруванням.19. Оцінка роботи адсорбції і поверхневі активності по ізотермі поверхневого натягу. 20. Ферменти і їх роль на основі механізму дії у миючому 
процесі.21. Сировина для косметичних виробів. 22. Міцелоутворювання та характеристика міцел.23.  Хімічне відбілювання. Окремі представники. 24.  Технологія отримання косметичних 
кремів. 25. Емульсії, емульгатори, ГЛБ. 26. Антиресорбенти. Механізм дії  натрійкарбоксіметилцелюлози. 27. Класифікація і технологія отримання амфолітних ПАР.28 Піни і 
піноутворення.29. Призначення  силікатів у складах СМЗ і їх отримання.30. Хімізм і технологія одержання НПАР. 31. Гідротропні речовини і механізм їх дії32. Хімізм і технологія одержання 
алкенсульфонатів.33. Змочування і його характеристики.34. Функціональні компоненти СМЗ. 35. Хімізм і технологія отримання алкілімідозолінів.36. Суспензії і суспендування.37. Явище 
солюбілізації.38. Хімізм і технологія одержання алкілсульфатів з використанням сірчаної кислоти і олеуму.39. Призначення компонентів у складі СМЗ. 40. Хімізм і умови сульфування 
алкілбензолів газоподібним триоксидом сірки.41. Розчинність ПАР та хімічний потенціал.42. Оптичнi вiдбiлювачi i їх роль в СМЗ. 43. Одержання косметичних засобів з використанням 
жирової та нежирової сировини. 44. Жирові креми: технологія одержання та застосування. 45 Безжирові креми сировина, технологія одержання та застосування. 46.  Емульсійні креми, 
сировина, особливості технології та застосування , поширеність у косметиці. 

 
ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний проектор Epson (1), комп’ютер Intel(R) Core(TM) 2Duo CPU E7500@ 2.99GHz 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• залік: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників учбової частини НТУ «ХПІ». 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


