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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

�Τι είναι το σαπούνι;

�Τι ονοµάζεται σαπωνοποίηση;

�Πώς παρασκευάζεται το σαπούνι;

�Ποια η απορρυπαντική δράση του σαπουνιού;

�Ποια τα χαρακτηριστικά του σαπουνιού από ελαιόλαδο;

� Πώς παρασκευάζουµε εργαστηριακά σαπούνι από
ελαιόλαδο µε την ψυχρή µέθοδο;



ΣΑΠΟΥΝΙ

Το σαπούνι (αρχ. ελλ. σάπων), ως
µέσο καθαρισµού, έχει τις ρίζες του
στην αρχαιότητα όπου οι άνθρωποι
παρατήρησαν ότι οι στάχτες από το
ξύλο που χρησιµοποιούσαν για τις
θυσίες των ζώων σε συνδυασµό µε
το νερό της βροχής ( µια πρώτη
µορφή αλισίβας δηλαδή) και το λίπος
από τα υπολείµµατα των
θυσιασµένων ζώων, παρήγαγαν ένα
κίτρινο µείγµα το οποίο καθάριζε. Το
σαπούνι είναι εποµένως αποτέλεσµα
φυσικών υλικών που υπάρχουν στην
φύση και για πολλά χρόνια
αποτέλεσε µέσον οικονοµικής
συναλλαγής των ανθρώπων, ισάξιο
του νοµίσµατος. 



Στην χώρα µας, τόσο τα νοικοκυριά όσο και τα εργαστήρια
χρησιµοποιούσαν ανέκαθεν σαν λίπος για την παρασκευή
σαπουνιού, ελαιόλαδο. 

Σαπούνι µε ελαιόλαδο



Τι είναι το σαπούνι;

Το σαπούνι είναι ένα ουδέτερο μίγμα (άλας) λιπαρών οξέων, κυρίως του
παλμιτικού, του στεατικού και του ελαϊκού με νάτριο ή κάλιο (βάσεις). 
Το άλας αυτό παρασκευάζεται κατά την αντίδραση των γλυκεριδίων που

είναι συστατικά των λιπών και των ελαίων με καυστικό νάτριο (NaOH, 
υδροξείδιο του νατρίου) ή καυστικό κάλιο (ΚΟΗ, υδροξείδιο του καλίου).



Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων

και υπάρχουν δύο τύποι:
� Η εν θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς)
� Η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση. 

Στην εν ψυχρώ, διαδικασία η αντίδραση σαπωνοποίησης

πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες δωματίου και η γλυκερίνη δεν

απομακρύνεται από το τελικό προϊόν αλλά αποτελεί συστατικό του

(σαπούνια γλυκερίνης). Η αντίδραση συνήθως διαρκεί πολλές ημέρες και

όταν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, το προϊόν τοποθετείται καλούπια

και αφήνεται να στερεοποιηθεί. 

Η εν θερμώ παραγωγή είναι η παραδοσιακή μέθοδος παρασκευής

σαπουνιού, κυρίως από ελαιόλαδο, στην Ελλάδα. Στη μέθοδο αυτή, το
μίγμα ελαίων-σόδας σαπωνοποιείται με τη θερμότητα, δηλ. βράζει σε
χαμηλή θερμοκρασία μέχρι την ολοκλήρωση της σαπωνοποίησης.



Σαπωνοποίηση -οι αντιδράσεις
Το ΝaOH είναι βάση, που σηµαίνει ότι διασπάται σε ιόντα όταν
βρίσκεται σε υδατικά διαλύµατα. Τα µόρια του νερού, ως
πολικά, υπερνικούν την ελκτική δύναµη µεταξύ του ατόµου Na 
και του υδροξειδίου. Κατά συνέπεια, τα άτοµα Na και τα
υδροξείδια κυκλοφορούν ελεύθερα ως φορτισµένα ιόντα, 
περιτρυγυρισµένα από µόρια νερού. Παράλληλα, 
απελευθερώνεται θερµότητα (εξώθερµη αντίδραση) και αέριο
υδρογόνο.

Αν στο παραπάνω διάλυµα προστεθεί ένα οξύ, ακόµα και
ασθενές όπως το λάδι, το πολύ επιθετικό και αντιδραστικό ιόν
του νατρίου θα αρχίσει να κολλάει πάνω στη µοριακή αλυσίδα
του οξέος. Τελικά θα ενωθούν και θα δηµιουργήσουν νερό και
ένα νέο ουδέτερο µόριο, το αλάτι (σαπούνι).



Με την χρήση NaOH παρασκευάζονται κυρίως σκληρά σαπούνια,
ενώ με τη χρήση KOH παρασκευάζονται κυρίως τα υγρά σαπούνια.
Η σαπωνοποίηση είναι κατά βάση αυθόρμητη αντίδραση. 

Η αντίδραση σαπωνοποίησης συνεχίζεται αυθόρµητα µετά τη µίξη
των υλικών και µπορεί να διαρκέσει από αρκετές ώρες µέχρι λίγους
µήνες. Το µείγµα σιγά σιγά στερεοποιείται ενώ ταυτόχρονα χάνει
νερό µέσω εξάτµισης.



Απορρυπαντική δράση σαπουνιών

Η απορρυπαντική δράση των σαπουνιών είναι ένα αρκετά

πολύπλοκο φαινόµενο που δεν οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στις

αφριστικές τους ιδιότητες. Όταν το σαπούνι διαλύεται στο νερό

προκύπτουν κατιόντα νατρίου ή καλίου και ανιόντα των αντίστοιχων

λιπαρών οξέων (RCOO-). 



Κάθε ανιόν αποτελείται από δύο τµήµατα: το πρώτο διαλύεται στο

νερό (υδρόφιλο) και το δεύτερο έχει την ιδιότητα τα διαλύεται σε

λιπαρές ουσίες (λιπόφιλο). Έτσι κατά τη διαβροχή ενός αντικειµένου

από σαπωνοδιάλυµα, το λιπόφιλο τµήµα διαλύεται στους λιπαρούς

ρύπους, ενώ το υδρόφιλο στο νερό. Το αποτέλεσµα είναι οι ρυπαρές

ουσίες να αποµακρύνονται από το αντικείµενο, σχηµατίζοντας ένα

γαλάκτωµα το οποίο αποµακρύνεται µε το ξέπλυµα. 



Χαρακτηριστικά σαπουνιού

Ένα σαπούνι από 100% ελαιόλαδο
είναι σκληρό, ανθεκτικό, παράγει µέτριο αφρό, έχει µέτριας ισχύος
καθαριστικές ιδιότητες, είναι υγροσκοπικό, δηλ. συγκρατεί την υγρασία
στην επιδερµίδα και την περιποιείται, δεν την ξηραίνει. 



Το τέλειο καθαριστικό...

Το σαπούνι έχει την ιδιότητα να αποµακρύνει
τους ρύπους από τα ρούχα και το σώµα, 
όταν διαλύεται στο νερό. 
Εκείνο που παρασκευάζεται από ελαιόλαδο
έχει συνήθως πράσινο ή λευκό χρώµα, είναι
αγνό και φιλικό στην επιδερµίδα του
ανθρώπου παρέχοντας ενυδάτωση και
φυσική προστασία του δέρµατος, χωρίς να
προκαλεί ερεθισµό του. 

Το σαπούνι αναγνωρίζεται σήµερα, ακόµη
και µετά την αλµατώδη ανάπτυξη των
συνθετικών απορρυπαντικών, ως τέλειο
καθαριστικό. Κι αυτό γιατί είναι σχετικά
ατοξικό, δρα αποτελεσµατικά σε µαλακό νερό
και διασπάται εύκολα χωρίς να µολύνει το
περιβάλλον.



Η εν ψυχρώ

σαπωνοποίηση

Για την ψυχρή σαπωνοποίηση τα

απαραίτητα υλικά είναι: 
6 Αποσταγμένο νερό

6 Ελαιόλαδο

6 Καυστικό νάτριο

6 Αιθέρια έλαια (προαιρετικά) 
6 Ζυγαριά ακριβείας

6 2 θερμόμετρα
6 Γυάλινο αναδευτήρα

6 Ποτήρια ζέσεως ή πυρέξ

6 Μικρή κατσαρόλα ( ελαιόλαδο ) 
6 Μεγάλη κατσαρόλα

6 Καμινέτο

6 Ανοξείδωτο κουτάλι

6 Φόρμα για σαπούνι

6 Μίξερ



Είδος λαδιού ποσότητα

ελαιόλαδο 1000.00 g 
Ποσοστό
υπερλίπανσης

NaOH 

0% 135,3g 
5% 128,5 g 
10% 121,7 g 
15% 115g 

Αναλογίες



Συνταγή:

Ελαιόλαδο 1000 gr,   NaoH 128,5 gr,   Νερό 315,6 gr

Η παραπάνω συνταγή είναι µε 5 % υπερλίπανση, δηλαδή 5 % του
ελαιολάδου δεν θα σαπωνοποιηθεί και θα χρησιµοποιηθεί σαν
καλλυντικό στο σαπούνι. Για να φτιάξουµε την συνταγή ακολουθούµε
µε προσοχή την διαδικασία της κρύας µεθόδου σαπωνοποίησης.



Παρασκευή σαπουνιού στο εργαστήριο
∆ιαδικασία

�Βάζουµε το ποτήρι ζέσεως στη ζυγαριά ακριβείας και
ζυγίζουµε µε ακρίβεια την καυστική σόδα. 

�Βάζουµε το ποτήρι ζέσεως στη ζυγαριά και ζυγίζουµε το
αποσταγµένο νερό. 



�Βάζουµε το ποτήρι ζέσεως στη ζυγαριά και ζυγίζουµε το
ελαιόλαδο. 



�Θερµαίνουµε το ελαιόλαδο.
�Παράλληλα τοποθετούµε το ένα θερµόµετρο για να
ελέγχουµε την θερµοκρασία του ελαιόλαδου. 



�Ρίχνουµε στο ποτήρι ζέσεως µε το αποσταγµένο νερό την
καυστική σόδα. Ποτέ το αντίθετο!    

�Την ανακατεύουµε µε ανοξείδωτο κουτάλι καλά ώστε να
διαλυθεί πλήρως.    

Προσοχή: Τις πρώτες στιγµές της διάλυσης της σόδας, εκλύονται
υδρατµοί, για το λόγο αυτό δουλεύουµε από κάποια απόσταση, µε
τεντωµένο χέρι και ανοιχτό παράθυρο.



�Εάν το διάλυµα της σόδας δεν κρυώσει αρκετά γρήγορα, 
βάζουµε

την κούπα σε δοχείο µε παγωµένο νερό. 

�Τοποθετούµε το ένα θερµόµετρο για να ελέγχουµε την
θερµοκρασία του διαλύµατος. Το διάλυµα της σόδας και τα
έλαια πρέπει να έχουν την ίδια θερµοκρασία 38-45°C. 

�Όταν το µίγµα των ελαίων και το διάλυµα της σόδας έχουν

θερµοκρασία ανάµεσα στους 38 και 45°C, βάζουµε τη
κατσαρόλα µε τα ελαιόλαδο στην επιφάνεια εργασίας και

ρίχνουµε µέσα το διάλυµα της σόδας. Ποτέ το αντίθετο! 







�Χτυπάµε το µίγµα µε το µίξερ µέχρι να διαπιστωθούν “ίχνη”
σαπωνοποίησης. Το µίγµα πρέπει να έχει την υφή µελιού. 

�Σε αυτή τη φάση προσθέτουµε στο µίγµα επιπλέον φυτικά έλαια

αν επιθυµούµε ή αιθέρια έλαια. Αναµιγνύουµε καλά.





�Γεµίζουµε τις φόρµες µε το µίγµα. Ισιώνουµε την επιφάνεια µε τη
σπάτουλα. Το καλύπτουµε µε διαφανή πλαστική µεµβράνη, το
αφήνουµε σε θερµό µέρος σκεπάζοντας το µε µάλλινο ύφασµα. 



�Αφήνουµε το σαπούνι να στεγνώσει, να γίνει αρκετά σκληρό
για να βγεί από τη φόρµα. 



Μ ετά από 4 εβδοµάδες…….

Έλεγχος pH.



ΠΗΓΕΣ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%80%CE% BF%CF%8D%
CE%BD%CE%B9

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B1 32/471/3121,12550/

http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/attachments/ 202_sapouni.pdf


