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ВСТУП
Методичні  вказівки  призначені  для  виконання  лабораторних  робіт  з

дисципліни  курсу  «Контроль  якості  у  виробництві  косметичних  засобів»  і
будуть бути використані також при оцінці безпеки парфумерії і косметичних
засобів у практичній діяльності.

Лабораторні  роботи включають в  себе  загальні  вимоги  до виконання
лабораторних робіт, загальні положення, порядок виконання роботи та питання
для самоперевірки.

Парфумерні та косметичні засоби для догляду за тілом мають потребу в
самих широких верств населення. Прагнення мати здоровішу шкіру, гарні зуби
та волосся цілком природно. Косметологи розробляють методи, які допомогли
б людям здійснити їх прагнення. Фахівці косметичної промисловості вивчають
методи складання раціональної рецептури й технологію виробів для гігієнічних
і  декоративних  цілей.  Оцінка  ефективності  виробництва  здійснюється  за
допомогою  хіміко-технологічного  контролю.  Основу  хіміко-технологічного
контролю становить аналіз вихідної сировини, проміжних, побічних і цільових
продуктів.  Найбільш  ефективним  хіміко-технологічний  контроль  може  бути
при  використанні  сучасних  методів  аналізу,  застосування  яких  дозволить
одержувати  порівнянні  результати  аналітичних  досліджень.  Неодмінною
умовою успішного вивчення  будь-якого  курсу  хімії  є  виконання  студентами
лабораторних робіт. Лабораторні заняття сприяють глибокому засвоєнню суті
аналітичних методів дослідження косметичної продукції. Ці знання необхідні
для формування інженерного мислення в студентів,  що дозволить майбутнім
фахівцям  проводити  надалі  успішні  розробки  нових  технологій.  Для
полегшення сприйняття матеріалу перед кожною роботою є коротка теоретична
частина,  що  містить  необхідні  відомості  для  осмисленого  виконання
лабораторних  робіт  Ціль  лабораторного  практикуму  ознайомити  студентів  з
аналітичними  методами  дослідження  косметичних  виробів  на  базі
експериментальних  досліджень.  Лабораторний  практикум  дозволить
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сформувати  у  студентів  розуміння  логічної  завершеності  теоретичного  та
практичного циклів по модулях окремо та в цілому за всім курсом.
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Для  одержання  допуску  до  виконання  роботи  необхідно  вивчити  її

зміст.  Слід  ознайомитися  з  відповідним  для  роботи  встаткуванням,  вивчити
матеріал,  викладений  у  методичних  вказівках.  Відповівши  на  поставлені
питання і  одержавши дозвіл викладача,  студенти приступають до виконання
роботи. Виконання роботи без дозволу викладача категорично забороняється.

Про  всі  неполадки  та  несправності  обладнання  студенти  зобов'язані
негайно доповісти викладачу.

При виконанні лабораторної роботи студент зобов'язаний:
 – знати мету роботи;
 – вивчити правила техніки безпеки при проведенні роботи;
 – одержати в лаборанта необхідні прилади й матеріали, посуд;
 –  вивчити  обладнання  та  принцип  роботи  установки,  приладів  і

виконати роботу із заданої схеми;
 – по закінченню роботи прибрати робоче місце, здати лаборантові в

чистоті та схоронності прилади та посуд.
При виконанні звіту необхідно вказати назву та мету роботи, викласти

теоретичні основи методів, що застосовувалися у роботі, представити таблицю
отриманих  результатів  і  розрахункових  величин,  привести  всі  необхідні
розрахунки та зробити письмові висновки.

Правила техніки безпеки
Основні  правила  техніки  безпеки  при  роботі  в  лабораторії  для

визначення хімічного аналізу сировини включають ряд положень, які необхідно
дотримувати: 

1.  Забороняється  проводити  в  лабораторії  роботи,  не  пов'язані  з
виконанням доручених завдань. 

2.  Забороняється  зберігати  та  вживати  їжу  в  приміщенні  хімічної
лабораторії.

3.  При  роботі  в  хімічній  лабораторії  слід  користуватися  робочими
халатами.

4.  Забороняється  залишати  без  догляду  працюючі  установки  із
включеними електроприладами.

5.  Необхідно  дотримувати  обережності  при  роботі  з  кислотами  та
лугами.

6. Забороняється використовувати посуд, що має тріщини або відбиті
краї.

7. Не можна нагрівати товстостінні скляні вироби.
8. Не допускається закривати пробками колби з гарячими рідинами.
9. Забороняється виливати відходи лабораторних робіт у каналізацію.

Перша допомога в лабораторії
1.  При хімічних  опіках  шкіри  уражене  місце  промивають  струменем

води з-під крана протягом тривалого часу.
2.  При термічних опіках  шкіри слід  викликати  лікаря  або  доправити

потерпілого в лікувальний заклад.
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Лабораторна робота №1
МАРКУВАННЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ (ПК) ТОВАРІВ

Мета  роботи: вивчити  вимоги  до  якості  маркування  парфумерно-
косметичних товарів, провести оцінку їх якості на зразках готової продукції.

Необхідне  матеріальне  забезпечення:  зразки  парфумерної  та
косметичної продукції.

Вимоги до якості маркування:
–  інформація  для  споживача  про  парфумерно-косметичні  (ПК)  вироби

повинна бути представлена у вигляді маркування, яке розташоване в зручних
для прочитання місцях на впакуванні (споживчій тарі), етикетці, контретикетці,
ярлику, листівці, листу-вкладиші, будь-яким способом, прийнятим виробником;

– маркування  наносять  українською  мовою;  можливо  на  розсуд
виробника додаткове нанесення тексту інформації державною мовою суб'єкта
України, а також іноземними мовами;

– інформація повинна бути  повністю достовірною, не вводити споживача
в оману щодо походження, властивостей, складу, способу застосування, а також
інших відомостей, що характеризують якість і безпеку ПК виробів;

– інформація повинна бути чіткою, щоб легко читалася;
–  засоби  нанесення  інформації  повинні  забезпечувати  стійкість

маркування при зберіганні, транспортуванні та реалізації виробів;
Інформація про ПК вироби повинна містити наступні дані:
– найменування та назву виробу;
–  найменування,  місцезнаходження  (юридична  адреса,  включаючи

країну)  виробника  та  місцезнаходження  (адреса)  організації,  уповноваженої
виробником на прийняття претензій від споживача;

– товарний знак виробника (при наявності);
– маса нетто, обсяг, кількість;
– склад виробу.
Списку інгредієнтів повинен передувати заголовок «Склад», після нього

повинен  бути  представлений  перелік  інгредієнтів  у  порядку  зменшення  їх
масової частки в рецептурі виробу. 

Парфумерну  (ароматичну)  композицію  (у  маркуванні  парфумерних
виробів) указують як єдиний інгредієнт без розкриття складу.

Перелік  інгредієнтів  допускається  на  розсуд  виробника  вказувати  з
використанням букв латинського алфавіту;

– умови зберігання,
– строк придатності. Його обчислюють від дня виготовлення ПК виробів;

(строк  придатності  для  конкретного  найменування  виробу  встановлює
виготовлювач);

– вказівка  нормативного  або  технічного  документа,  інформація  про
сертифікацію;

– інформація про правильне застосування та застереження.
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Хід роботи
Завдання  1. Ознайомитися  зі  змістом  ДСТУ  5010:2008 «Продукція

парфумерно-косметична.  Пакування,  маркування,  транспортування  і
зберігання»  та  Технічним  регламентом  на  косметичну  продукцію.  Особливу
увагу приділити вивченню вимог до змісту інформації про товар.

Завдання 2.  Провести оцінку якості  маркування зразків  ПК товарів  (3-
5 шт.). Результати оцінки якості маркування оформити у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1 – Якість маркування парфумерно-косметичної продукції
Показник Зразки

Найменування товару
Країна, фірма виробник, адреса
Група товарів
Нормативний документ
Тип і вид упакування
Якість упакування
Маса нетто, об’єм
Склад
Інформація про сертифікацію
Строк придатності
Застосування й застереження
Умови зберігання
Додаткова інформація
Загальна оцінка якості маркування

Контрольні запитання
1. Вимоги до маркування парфумерно-косметичних товарів.
2. Специфічна інформація, яка використовується в маркуванні окремих

товарів.
3.  Яким  чином  вказують  парфумерну  (ароматичну)  композицію  у

маркуванні парфумерних виробів?

Лабораторна робота №2
ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗАПАХУ В РІДКИХ ХВОЙНИХ

ПРЕПАРАТАХ

Мета  роботи: визначити  інтенсивність  запаху  в  рідких  хвойних
препаратах.

Реактиви та обладнання:
– етиловий спирт 90 %, 
– вода дистильована, 
– скляні пластинки, 
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– колби об'ємом 500 і 1000 мл,
– хвойний екстракт,
– сосновий екстракт,
– ефірні олії сосни звичайної та альпійської, ялиці, кедру.

Рецептори  нюху містяться  у  ділянці  верхніх  носових  ходів.  У  кожній
половині  носа  є  нюхова  ділянка  площею  2,5-2  см2.  Тут  містяться  10  млн
рецепторів,  які  знаходяться  між  опорними  клітинами.  На  одному  кінці
рецептора  є  6-12  тоненьких волосків,  що занурені  у  слиз,  який  виробляють
залози  слизової  оболонки  носа.  Волоски  збільшують  поверхню  контакту
рецепторів з молекулами запашних речовин. Слиз відіграє роль фільтра: одні
запашні  молекули  пропускає  швидко,  інші  –  повільніше.  На  другому  кінці
рецептора містяться аксони, які формують волокна нюхового нерва.

Нюхові рецептори (хеморецептори) людини можуть розрізняти 10 тисяч
запахів. Нюховий аналізатор: молекули пахучих речовин осідають на поверхні
слизової  і  розчиняються  в  секреті  залоз.  Розчинені  речовини  подразнюють
нюхові волоски. Звідси імпульси надходять до нюхових нервів у центри нюху
головного мозку, які розташовані в проміжному мозку і корі. Там формується
відчуття запаху речовин, які вдихаються.

Запах  косметичних  виробів  встановлюють  у  порівнянні  запаху
випробуваного  продукту  із  запахом  еталонного  зразка,  виготовленого
лабораторією за рецептурою, затвердженою для даного виробу.

Запах  визначають  нюхом,  для  чого  смужки  щільного  білого  паперу
(розміром 10x160 мм) змочують, занурюючи їх на 1/3 у випробуваний продукт. 

Хід роботи
Хвойний  екстракт  являє  собою,  на  відміну  від  соснового  екстракту,

підфарбований розчин запашних речовин у спирті. 
1 мл екстракту розчиняють в 25 мл 90-95 %-го спирту, а потім, 1 мл

цього розчину змішують із 400 мл води.
При 300 С у цьому розчині повинен виразно відчуватися запах хвої.
Для визначення  інтенсивності  запаху  сухих хвойних препаратів  1,5 г

сухого  хвойного  препарату,  розчиняють  в  1000  мл  води.  Після  чого,  в
отриманому розчині повинен відчуватися виразний запах хвої при 300 С.

Контрольні запитання
1. Механізм процесу нюху.
2. Основний склад хвойного екстракту.
3. Визначення інтенсивності запаху сухих хвойних препаратів.
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Лабораторна робота №3
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ РЕАКЦІЙ КОСМЕТИЧНИХ

ВИРОБІВ. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВУГЛЕКИСЛИХ ЛУГІВ І КИСЛОТ

Мета  роботи: визначити  характер  реакції  косметичних  виробів,
визначити вміст вуглекислих лугів і кислот у косметичних виробах. 

Реактиви та обладнання: 
– ваги лабораторні, 
– конічні колби, 
– зворотній холодильник на 100 мл,
– спирт етиловий 96 %, спирт етиловий 60 %, 
– індикатори фенолфталеїн або метиловий жовтогарячий, 
– 0,1н розчин NаOH, 
– 0,1н розчин HCl, 
– 0,1 н розчин їдкого калію.

Серед фармакологічних препаратів, які використовують у косметичній
промисловості,  кислоти та речовини, які містять кислоту, займають особливе
місце, тому що мають різноманітні позитивні якості. Діють кислоти по-різному,
залежно  від  концентрації  та  тривалості  застосування.  У  дуже  розведеному
вигляді  вони  підвищують  напруженість  і  щільність  шкіри,  відбілюють  її,
звужують  поверхневі  шкірні  судини,  тому  шкіра  стає  ніжною  та  блідою,
скорочуються пори шкіри.

Кислоти сприяють виведенню плям і ластовиння на шкірі, зменшують
неприємний  запах  поту.  Лимонна,  оцтова,  молочна  та  деякі  інші  кислоти
використовують  при  обтираннях,  тому  що  вони  володіють  в'яжучою,
освіжаючою  і  дезінфікуючою  властивостями,  утворюють  на  шкірі  кислу
реакцію і цим підвищують її захисні функції.

Місцева  дія  лугів  відбувається  досить  складною.  Їдкі  луги
нейтралізують  усі  кислоти,  утворюють  із  білком  розчинні  драглисті  лужні
альбумінати,  розчиняють  ороговілу  тканину  та  обмилюють  жири.  Завдяки
цьому гідроокису калію та натрію є сильними їдкими речовинами.

Карбонати (вуглекислі луги) не спричиняють на шкіру шкідливої дії, але
при тривалому використанні  вони трішки дратують і  сприяють ґрунтовному
очищенню завдяки емульгуванню шкірного сала і мацерації поверхневих шарів
епідермісу, які потім відторгаються разом із забрудненнями, що пристали до
них.  Вони  розм'якшують  епідерміс,  тому  багато  лікарських  речовин  легко
проникають через шкіру.

Через  те,  що  луги  легко  видаляють  жир  сальних  залоз  і  невелику
кількість жиру, що втримується у виділенні потових залоз, їх застосовують для
очищення  шкіри  та  волосся,  для  знищення  запальних  процесів  внаслідок
затримки виділень секрету залоз, тобто вугрів і чорних крапок. Звідси маємо
показання до застосування розведених лугів (вуглекислої соди, поташу, бури,
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нашатирного спирту в концентрації  0,2-2,0 %) при жирній і  блискучій шкірі
(себореї); крім того, вони хімічно зв'язують жирні кислоти, що утворюються, і
знищують запах поту та інших шкірних виділень.

Реакція косметичних виробів  перевіряється шляхом спостереження за
зміною забарвлення від додавання індикаторів фенолфталеїну та метилоранжу
до водних або спиртових витяжок, отриманим з випробуваних проб. Якщо при
додаванні цих індикаторів не буде спостерігатися поява рожевого забарвлення
або  якщо при  роздільному випробуванні  проб  0,1н  розчином їдкого  лугу,  а
також 0,1н розчином кислоти на нейтралізацію буде витрачатися не більш 1- 2
краплі розчину, то продукт уважається нейтральним.

Хід роботи
Визначення лужності косметичного продукту

Наважку випробуваного продукту близько 5 г,  зважену з точністю до
0,01 г, поміщають у конічну колбу зі зворотним холодильником, додають 25 мл
попередньо нейтралізованого 96 %-го етилового спирту.

Суміш нагрівають на киплячій водяній бані протягом 10 хв.
Розчин  прохолоджують,  і  додають  декілька  крапель  фенолфталеїну.

Поява  рожевого  забарвлення  говорить  про  лужну  реакцію  продукту,  далі
розчин титрують 0,1 н. розчином HCl до зникнення забарвлення.

Визначення кислотності косметичного продукту
До наважки випробуваного продукту близько 5 г, зваженого з точністю

до 0,01 г і пересипаного в конічну колбу, доливають 25 мл дистильованої води,
нагрівають на киплячій водяній бані 10 хв, прохолоджують, фільтрують.

Додають  декілька  крапель  індикатору  метилового  жовтогарячого.  З
появою  рожевого  забарвлення,  робимо  висновок  про  кислу  реакцію,  далі
розчин титрують 0,1н розчином NаOH.

Визначення вмісту вуглекислих лугів
1. Наважку 5 г випробуваного продукту, зважену з точністю до 0,01 г,

пересипають у колбу ємністю 250 мл, доливають 100 мл дистильованої води,
кип'ятять протягом 15 хв і фільтрують. Залишок на фільтрі двічі промивають
50 мл киплячої дистильованої води. Фільтрат і  промивні води, зібрані разом,
кип'ятять  5  хв  і  титрують 0,1н розчином соляної  кислоти в  присутності  2-3
крапель 1 %-го розчину фенолфталеїну до зникнення рожевого забарвлення. 

Розрахунки ведуть на окис кальцію за формулою 1: 

                                      
наважка

ka
Х

1000028,0 
 ,                                        (1)

де X − кількість окису кальцію в %;
      а − кількість 0,1н розчину соляної кислоти, яка пішла на титрування,

у мол;
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     k − поправка для 0,1н розчину соляної кислоти; 0,0028 вміст окису
кальцію в 1 мл 0,1н розчину в г;

    0,0028 − вміст окису кальцію в 1 мл 0,1н розчину в г;

2. Наважку 5 г випробуваного продукту, зваженого з точністю до 0,01°г,
пересипають у колбу ємністю 250 мл, забезпечену зворотнім холодильником,
доливають  100  мл  попередньо  нейтралізованого  60  %-го  етилового  спирту,
кип'ятять протягом 15 хв і фільтрують. Залишок на фільтрі промивають 2 рази
киплячим  60  %-м  нейтральним  спиртом,  витрачаючи  по  50°мл  на  кожне
промивання.

Фільтрат і промивний розчин, які зібрані разом, титрують 0,1н розчином
соляної  кислоти  в  присутності  фенолфталеїну  до  зникнення  рожевого
забарвлення.

Розрахунки ведуть на окис кальцію за попередньою формулою (1).

Вміст кислот
Визначення  відбувається  при  нейтралізації  випробуваного  продукту

лугом.  Результат  записують  або  у  відсотках,  або  кислотним  числом,  тобто
кількістю  міліграмів  їдкого  калію,  витраченою  на  нейтралізацію  1  г
випробуваного  продукту.  Наважку  5  г  випробуваного  продукту,  зважену  з
точністю до 0,01 г, пересипають у конічну колбу, додають 25 мл попередньо
нейтралізованого етилового спирту та нагрівають на водяній бані до повного
розчинення, після чого додають 2-3 краплі 1 %-го розчину фенолфталеїну та
титрують 0,1н розчином їдкого калію до появи рожевого забарвлення.

Розрахунки ведуть за формулами 2, 3:  

                                       
наважка

Ka
A

1000005611,0 
 ,                                   (2)

або

                               наважка
МКа

Б 


 1000
10

100
                             (3)

де А − кислотне число;
Б − вміст кислоти в %;
а − кількість 0,1н розчину їдкого калію, яке пішло на титрування, у 
мл;
К − поправка для 0,1н розчину їдкого калію;
М − молекулярна вага випробуваної кислоти.

Контрольні запитання
1. Фізіологічний вплив кислот на шкіру.
2.  Перерахуйте  кислоти,  які  найбільш  часто  застосовують  при

виготовленні косметичних препаратів. 
3. Фізіологічний вплив лугів. 
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4. Спосіб визначення нейтральності косметичного продукту. 
5. Спосіб визначення кислотності косметичного продукту. 
6. Спосіб визначення лужності косметичного продукту. 
7. Принцип методу визначення вмісту вуглекислих лугів у косметичних

виробах. 
8. Принцип методу визначення вмісту кислот у косметичних виробах. 
9. Яким чином розраховується кислотне число?

Лабораторна робота №4
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ ТА ЛІТКИХ РЕЧОВИН У

КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТАХ

Мета роботи: визначити вміст вологи та летких речовин у косметичних
продуктах.

Реактиви та обладнання: 
– скляні бюкси,
– сушильна шафа, 
– прожарений пісок, 
– скляна паличка, 
–ваги.

Вода,  крім  загальногігієнічної  ролі,  має  великий  вплив  на  якість
продукції, на його технічні та терапевтичні властивості. Вона застосовується як
розчинник  для  приготування  різних  хімічних  сполук  і  емульсій  та  для
лікувальних процедур.

Вода  широко  застосовується  в  косметиці  в  якості  розчинника,
розріджувача та для приготування емульсійних кремів

Технологічна та терапевтична роль води в косметиці дуже велика. Як це
не  видасться  парадоксальним,  одна  вода  не  є  природнім  середовищем  для
організму:  середовищем,  за  допомогою  якого  відбуваються  всі  біохімічні
процеси у тваринному та рослинному організмах, вода є тільки тоді, коли в ній
розчинені деякі солі. 

Клітини та міжклітинні речовини являють собою складну гетерогенну
систему,  окремі  фази  якої  містять  воду  як  необхідний  компонент.  Водяні
розчини мінеральних і органічних речовин заповнюють дрібні гнізда структур і
становлять основу тканинних рідин. Головним депо води в організмі є сполучна
тканина.

До летючих компонентів, що випарюються при висушуванні продукту,
можна віднести етиловий, або винний, спирт (С2Н5ОН), який застосовується як
розчинник.  Він  добре  розчиняє  більшість  запашних  речовин,  є  гарним
дезінфікуючим  засобом,  має  певний  запах,  що  гармонує  з  більшістю
ароматичних речовин. До летучих компонентів також відносяться леткі ефірні

13



олії.  Наявність  у  повітрі  пару  запашної  частини  ефірної  олії  є  причиною
виникнення в людини відчуття запаху.

Хід роботи
1.  У  скляну  бюксу,  попередньо  висушену  до  постійної  ваги  (з

точністю до 0,0002 г),  розміщують близько 10 г випробуваного продукту,
зваженого  з  тією  же  точністю,  і  висушують  у  сушильній  шафі  при
температурі 100-105 0  С до постійної ваги. 

Просушування  вважається  закінченим,  якщо  між  двома
послідовними зважуваннями, зробленими з інтервалом в 30 хв, різниця у вазі
не буде перевищувати 0,001 г.

Розрахунки ведуть за формулою (4):  

                                           
наважка

ба
Х

100)( 
 ,                                         (4)

де: X − волога або летучі речовини в %; 
      а − вага бюкси з наважкою до сушіння;
      б − вага бюкси з наважкою після сушіння.

2. Прожарений до постійної ваги пісок (заповнюючи їм близько 1/3
об’єму скляної бюкси) і скляну паличку зважують із точністю до 0,0002 г, в
тій  же  скляній  бюксі  з  тією  же  точністю зважують  2-5  г  випробуваного
продукту. Після ретельного розмішування вмісту бюкси скляною паличкою
поміщають бюксу в сушильну шафу та сушать при 100-1050 С до постійної
ваги.

Просушування  вважають  закінченим,  якщо  різниця  між  двома
послідовними  зважуваннями  з  інтервалами  30  хв  не  буде  перевищувати
0,001 г. 

Розрахунки ведуть за тією ж формулою (4):

                                             
наважка

ба
Х

100)( 
 ,                                      (4)

де: а − вага бюкси з наважкою, піском і паличкою до сушіння;
      б вага бюкси з наважкою, піском і паличкою після сушіння.

Контрольні запитання
1. Вплив води на якість косметичної продукції.
2. Роль води в життєдіяльності клітин організму. 
3. Летючі речовини в косметичних виробах. 
4. Принцип методу визначення вологи в косметичних продуктах. 
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Лабораторна робота №5
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЖИРОВИХ РЕЧОВИН У КРЕМАХ

Мета роботи: визначити вміст жирових речовин у кремах.
Реактиви та обладнання: 
– парафін,
– індикатор метиловий жовтогарячий, 
– розчин соляної кислоти 10 %, 
– фільтрувальний папір, 
– ексикатор.

У  косметичних  виробах,  призначених  для  догляду  за  шкірою  та
волоссям,  і  в  декоративній  косметиці  значне  місце  займають  саме  жири,
продукти  їх  переробки  та  жироподібні  речовини.  Пояснюється  це
дерматологічною та  технічною цінністю жирів  і  величезною біологічною
активністю деяких жирів і жироподібних речовин.

Жири займають велике місце у фізіологічних і біологічних процесах,
що відбуваються у тварині та рослинному організмі. Будучи однієї із трьох
найважливіших  груп  органічних  сполук,  складових  кожного  живого
організму, вони разом з білками та вуглеводами входять до складу кожної
живої клітини.

При  нестачі  жирів  у  поверхневих  шарах  певних  ділянок  шкіри
порушується  місцева  терморегуляція,  і  тому  залежно  від  навколишньої
температури  спостерігається  постійне  надмірне  охолодження  або
перегрівання, тривале розширення або звуження судин і залоз і порушення
нормального процесу обміну речовин на цих ділянках шкіри.

Нейтральні жири, які нанесені на шкіру, покриваючи нормальні або
запалені  тканини,  захищають  екстерорецептори  чутливих  нервових
закінчень від впливу несприятливих факторів навколишнього середовища. 

Гігієнічні властивості жиру полягають ще в тому, що він розчиняє
секрети сальних і потових залоз, утримує у зваженому стані частки пилу та
бруду, не даючи їм притискатися до шкіри, і сприяє їхньому видаленню в
процесі, подібному до умиванням. Крім того, при надлишку холестерину в
шкірі жир сприяє видаленню його (розчиненню). Із усього сказаного ясно,
яке важливе значення мають жири при догляді за шкірою.

Хід роботи
У  заздалегідь  зважену  скляну  колбу  поміщають  10  г  крему,  5  г

парафіну, 50 мл води та після розплавлювання додають 1-2 краплі водяного
розчину  метилоранжу  з  достатньою  кількістю  10  %-го  розчину  соляної
кислоти до кислої реакції. 

Нагрівають до кипіння при помішуванні з метою досягнення повного
розчинення мила, якщо воно є, сплавки з парафіном і виділення прозорого
жирового  шару.  Після  нагрівання  масу  охолоджують,  отриманий  корж
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виймають  і  промивають  холодною  дистильованою  водою,  просушують
спочатку  між  аркушами  фільтрувального  паперу,  а  потім  у  ексикаторі
протягом 1 години над сірчаною кислотою. 

Корж зважують і визначають загальну кількість жирових речовин у
кремі за формулою (5):

                                              100



Р

СВ
А ,                                          (5)

де А − жирові речовини в %;
В − вага коржа; г
С − вага парафіну, г;
Р − наважка крему, г.

Визначення вмісту жирних кислот (стеарину) у стеаратних кремах
Наважку близько 5 г крему поміщають у скляну колбу та сплавляють

із 2 г парафіну. Додають 30 мл 10 %-ї соляної кислоти та 1-2 краплі водяного
розчину метилоранжу. Нагрівають до кипіння з метою досягнення повного
розкладання  стеаратів  і  сплавки  з  парафіном.  Після  нагрівання  масу
прохолоджують,  отриманий  корж  виймають  і  промивають,  як  зазначено
вище, і визначають кількість жирних кислот за попередньою формулою.

Аналогічно  проводять  визначення  загального  вмісту  жирових
речовин:  жирних  кислот  і  жироподібних  речовин  у  рідких  кремах
(емульсіях).

Контрольні запитання
1.  Чим  обумовлене  застосування  жирів  у  косметичній

промисловості?
2. Фізіологічні функції жирів в організмі.
3. Які зміни відбуваються в клітинах при недоліку жирів?
4. Значення жирів у догляді за шкірою.
5. Методи визначення жирових речовин у кремах.

Лабораторна робота №6
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ СОЛЕЙ СВИНЦЮ, МИШ'ЯКУ ТА ОКИСУ

ЦИНКУ В ГУСТИХ І РІДКИХ КРЕМАХ

Мета роботи: визначити вміст солей свинцю, миш’яку та окису цинку в
густих і рідких кремах.

Реактиви та обладнання:
– розведена азотна кислота,
– водяна баня, фільтрувальний папір,
– розчин йодистого калію 10 %,
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– амоній молібденовокислий 10 %-й.

Солі  важких  металів  (цинку,  алюмінію)  застосовуються  в
косметичних виробах у якості в'язких речовин.

В'язкими називаються речовини, що мають властивість ущільнювати
та стягувати тканини завдяки тому, що вони утворюють із білками колоїдні
з'єднання. 

Ущільнююча  дія  в'язких  речовин  обумовлюється  неповним
осадженням ними тканинних білків, напівзгортанням їх, причому тканини
зберігають здатність до відновлення. Ущільнення тканини супроводжується
зменшенням  кількості  води  в  клітинах,  зниженням  секреції,  звуженням
судин тканин. Повне осадження білків веде до припинення життєдіяльності
та загибелі тканин.

Взаємодія  в'язких  речовин  з  білками  має  протизапальне  значення.
Від  цієї  взаємодії  на  поверхні  запалених  тканин  утворюються  в  великих
кількостях:  альбумінати. Вони малопроникнені тому й захищають чутливі
рецептори  запаленої  тканини  від  різних  подразників.  Ця  дія  настільки
значна, що нагадує місцеву анестезію.

У великих концентраціях в'язкі  речовини викликають денатурацію
білка. У цих випадках припиняються біохімічні процеси обміну речовин, і
наступає омертвіння клітин. Такого роду дія особливо корисна при опіках і
обмороженнях.

Вступаючи  в  контакт  із  білковими  речовинами  мікроорганізмів
в'яжучі  речовини  знижують  їхню  життєдіяльність,  тобто  мають
бактеріостатичну  властивість.  Спеціально  із  цією  метою  вони  не
застосовуються, але їх дія має велике значення при лікуванні запалень і тому
враховується у всіх випадках практичного застосування в'язких засобів.

У  косметиці  застосовуються  сірчанокислі  подвійні  солі  алюмінію,
найчастіше калієві  AlK(SO4) ∙ 12H2O, відомі за назвою квасців. Хлористий
алюміній (AlO3 ∙ 6H2O) запропонований для рідин проти поту. Дія всіх солей
алюмінію в'язке.

Окис цинку (ZnO) цинкове білило утворюється при спалюванні парів
цинку  в  повітрі.  Таке  білило часто  містить  значні  сліди  миш'яку,  міді  та
свинцю, тому для косметичних цілей воно непридатне.  Гарний очищений
продукт можна одержати шляхом осадження з розчинів сірчанокислого або
хлористого цинку. Цей продукт зветься осадженим цинковим білилом або
білилом, яке виготовлено мокрим шляхом.

Окис  цинку  широко  застосовується  в  косметиці  внаслідок  його
в'язких властивостей, зокрема, підсушуючих, і як важлива складова частина
захисних кремів, пудр, рум’ян, гриму, засобів від веснянок, прищів, лишаїв,
поту.  В  «вибілюючих»  кремах  застосовується  у  зв'язку  зі  здатністю
висушувати та згортати епідерму (зі шкірним жиром дає цинкати − цинкові
солі), що приводить до більш частої зміни та відпаданню останньої. Разом з
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епідермою видаляється частина меланіну − барвника шкіри. У косметичній
промисловості основна маса цинкового білила йде для приготування пудри.

Цинкове білило внаслідок своєї відносної нешкідливості витиснуло
із  уживання  отрутне  свинцеве  білило.  При  лікуванні  веснянок,  вугрів,
пітливості в теперішній час користуються ефективним засобом − стеаратом
цинку.

Іноді  замість  цинку  застосовують  двоокис  титану.  Очищений
продукт являє собою білий, трохи блискучий, ніжний, м'який, дуже дрібний
порошок, не розчинний у звичайних розчинниках, стійкий проти дії лугів,
кислот (за винятком сильних концентрацій останніх), повітря та світла; він
неотрутний і має велику укривну та адсорбуючу здатністю.

Двоокис титану добре заміняє цинкове білило, використання якого
не заборонене, але все-таки не зовсім бажане. Цей препарат застосовується
для фарбування в білий колір пудри (додають до 10 %), кремів, мил і для
розбілювання губних помад. Прозорі водні або гліцеринові креми та мила
від  додавання  0,5-1  %  титанового  білила  втрачають  свою  прозорість  і
здобувають біле фарбування. Фізіологічно бездоганний.

Однак  крім  металів,  які  використовуються  як  безпечні  добавки,  є
ймовірність присутності й небезпечних для організму токсичних елементів
свинцю або миш'яку.

Хід роботи
Визначення солей свинцю та миш'яку в густих кремах і вазеліні

10  г  крему  або  вазеліну  зважують  у  скляний  стаканчик  ємністю
100 мл. Додають 50 мл розведеної азотної кислоти, нагрівають на водяній
бані  півгодини.  Після  охолодження  видаляють  жировий  шар,  а  кислий
розчин фільтрують.

В  одній  частині  розчину  визначають  свинець  10  %-м  розчином
йодистого калію при нагріванні  та наступному швидкому охолодженні.  У
випадку  присутності  свинцю  випадають  шовковисті  жовті  кристали
йодистого свинцю. 

У другій частині розчину, визначають миш'як. Для цього нагрівають
отриманий  азотнокислий  розчин  з  більшим  надлишком  10  %-го
молібденовокислого  амонію  до  кипіння.  У  випадку  присутності  миш'яку
випадають жовті кристали миш'яковомолібденового амонію.

Визначення присутності важких металів у рідких кремах
10 г рідкого крему зважують у скляний стаканчик ємністю 100 мл,

додають розведену азотну кислоту та нагрівають на водяній бані півгодини. 
В  одній  частині  фільтрату  визначають  свинець  10  %-м  розчином

йодистого калію при нагріванні та наступному швидкому охолодженні. 
Далі визначають миш'як, як було зазначено вище. 
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Визначення домішки солей свинцю та миш'яку в рідинах для волосся,
лосьйонах

10 мл рідини випарюють на водяній бані  в  порцеляновій чашечці,
спалюють  і  прожарюють.  Залишок  розчиняють  в  10  мл  5  %-й  азотної
кислоти.  Фільтрують  і  ділять  на  дві  частини.  Одну  частину  фільтрату
обробляють 10 %-м розчином йодистого калію при нагріванні та наступному
швидкому охолодженні.

У  випадку  присутності  свинцю  випадають  шовковисті  жовті
кристали йодистого свинцю.

Другу  частину  фільтрату  нагрівають  до  кипіння  з  більшим
надлишком  10  %-го  розчину  молібденовокислого  амонію.  У  присутності
миш'яку випадають жовті кристали миш'яковомолібденовокислого амонію.

Визначення присутності свинцю та миш'яку в порошкоподібних
косметичних засобах

5 г порошку розчиняють в 30 мл води. До цього розчину доливають
5-10 мл слабкої азотної кислоти до слабкокислої реакції. Розчин підігрівають
і після охолодження фільтрують.

Фільтрат  ділять  на дві  частини та  визначають присутність  важких
металів, як зазначено вище.

Визначення вмісту окису цинку
Наважку крему близько 2 г нагрівають у склянці з 10-15 мл соляної

кислоти  (1:19)  і  30  мл  води.  Після  розчинення  окису  цинку  склянку  з
розчином  прохолоджують.  Водну  частину  відокремлюють  від  жирової,
склянку  обполіскують  кілька  раз  теплою водою.  При  наявності  каламуть
розчин фільтрують.

Фільтрат  і  промивні  води  переносять  у  мірну  колбу  на  100  мл,
додають  повільно,  по  краплях,  розведений  аміак  до  появи  незникаючої
каламуті. Потім підкисляють до ясно кислої реакції і додають дистильовану
воду до мітки 100 мл. Розчин (10 мл) підігрівають до кипіння та титрують
розчином жовтої кров'яної солі; індикатор залізоаміачні квасці.

Титрування  ведуть  доти,  поки  краплі  розчину,  що  титрується,  із
краплею  залізоаміачних  квасців  не  дадуть  у  місці  зливання  на
фільтрувальному папері зелено-синьої риски.

Кількість окису цинку визначається за формулою (6):

                                        100*
10**2447,1*

С

АТ
Х  ,                                  (6)

де X − кількість окису цинку, %; 
      Т − титр жовтої кров'яної солі; 
      1,2447 − коефіцієнт перерахування на окис цинку; 
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      А − кількість мл жовтої кров'яної солі, яка пішла на титрування
10 мл дослідного розчину; 

     10 − коефіцієнт перерахування на всю наважку; 
     С − вага всієї наважки в г. 

Контрольні запитання
1. Яку дію виявляють на шкіру солі алюмінію? 
2. Застосування окису цинку в косметичних продуктах.
3. Способи одержання окису цинку.
4. Переваги використання в косметиці двоокису титану.
5. Якими токсичними властивостями володіють свинець і миш'як?
6. Принцип методу визначення свинцю в рідких кремах. 
7. Принцип методу визначення миш'яку в рідких кремах. 
8. Принцип методу визначення окису цинку. 

Лабораторна робота №7
ПРИЛИПАННЯ (ПРИЛЯГАЄМІСТЬ) СИПУЧОЇ КОСМЕТИКИ

Мета роботи: визначити укривну здатність сипучої косметики
Реактиви та обладнання:
– матова скляна пластинка,
– технічні ваги.

Основні вимоги, які висуваються до пудри:
− пудра повинна бути вільною від шкідливо діючих речовин, які при

тривалому  застосуванні  можуть  викликати  місцеві  або  загальні
захворювання;

−  мати  достатню  укривну  здатність,  тобто  здатністю  маскувати
дефекти шкіри та зарівнювати пори;

−  легко  усмоктувати  виділення  шкіри,  щоб  усунути  блиск  особи,
особливо носа, залишати такий наліт, під яким шкіра виглядає матової;

−  лягати  прозорим  шаром,  ватка  повинна  сковзати  по  шкірі  при
напудрю ванні;

−  щільно  прилягати  до  шкіри,  не  обсипатися  при  русі  повітря  та
довго триматися на особі, тобто вона повинна мати те, що визначає поняття
«прилягаємість», що рятує від необхідності занадто часто пудритися.

Вирішальну  роль  у  посиленні  прилягаємості  пудри  відіграють
стеарати цинку та магнію й частково колоїдний каолін. Гарна прилягаємість,
шовковистість,  бархатистість,  жирність  і  легкість  пудри  досягаються
введенням  до  неї  5-20  % стеаратів  цинку,  магнію  та  ін.  Розріджувачі  та
підсилювачі прилягаємості одночасно придають пудрі деяку «слизькість» і
«жирність», без них пудра була б занадто суха та неприємна в застосуванні.
Вони забезпечують гладкість нанесеного на шкіру шару пудри. 
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Хід роботи
Матову  скляну  пластинку  розміром  близько  100  мм  зважують  на

технічних вагах з точністю до 0,01 г. На пластинку легким утиранням вати
наносять шар випробуваного продукту. Після цього пластинку розміщають
перпендикулярно столу на відстані 5-7 см і надлишок продукту обсипають
легким  постукуванням  кожної  грані  по  3  рази  об  стіл:  Потім  пластинку
зважують із тою же точністю.

Розрахунки ведуть за формулою (7):

                                           
в

ба
Пр


 ,                                                  (7)

де: Пр − прилягаємість на 1 см2;
а −  вага  пластинки  із  шаром  випробуваного  продукту  після
струшування,
б − вага чистої пластинки; до площі пластинки в см2.

Контрольні запитання
1. Основні вимоги, які висуваються до пудр. 
2. Що розуміють під прилягаємістью пудри?
3. Компоненти, що підсилюють прилягаємість пудри.

Лабораторна робота №8
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ БАРВНИКІВ І НАПОВНЮВАЧІВ У

ГУБНИХ ПОМАДАХ, ГРИМІ, ОЛІВЦЯХ ДЛЯ БРІВ

Мета  роботи: визначити  вміст  барвників  і  наповнювачів  у  губних
помадах, гримі, олівцях для брів

Реактиви та обладнання:
– технічні ваги.
– доведені до постійної ваги колби конічні,
– петролейний ефір,
– доведений до постійної ваги фільтр,
– спирт етиловий 60 %,
– водяна баня.

У якості  засобу, що надає помаді твердість, застосовують церезин,
парафін,  віск  бджолиний  і  карнаубський,  масло-какао,  спермацет.
Одержанню  легкого  мазка  сприяють  спермацет  і  масло-какао,  цетиловий
спирт  і  частково  стеарати.  Прилипаємість  надіють  ланолін,  рослинні  олії
(гідровані  та  негідровані),  особливо  касторове,  петролятум.  Блиск  дає
парфумерне  масло  та  особливо  гліколи  абієтинової кислоти,  стеарон
(стеаролактон), лецитин, силікони.
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У якості барвників застосовують різні лаки, приблизно 18-20 % від
ваги жирової суміші, еозин і родамін, еритрозин і ін. У всіх галузях хімічної
промисловості  усе  більше  місця  займають  пластичні  матеріали.  Їхнє
застосування можливе у такій спеціальній промисловості,  як виробництво
губних  помад.  Додавання  до  них  речовин,  подібних  вініловому  спирту,
наприклад, може надати винятковий і тривалий блиск.

При виборі  барвника  прагнуть  задовольнити  дві  вимоги:  з  одного
боку, щоб він зафарблював слизову оболонку, з іншої мав гарну здатність,
що покриває (лаки або пігменти).

Застосовують  барвники,  що  містять  два  роди  фарби:  розчинні  та
нерозчинні,  причому  розчинна  частина  барвника  вводиться  в  нейтральну
речовину із кращою абсорбційною здатністю, з якого барвник виділяється
при зіткненні з вологою губів і, розчиняючись, зафарблює їх.

Інший  напрямок  полягає  в  тому,  що  лаки  та  пігменти  не
використовують, а зміни відтінків досягаються додаванням жиророзчинних
барвників. У такій комбінації плівка на губах виходить більш прозора, стійка
та по вигляду наближається до типу жирних помад.

Для забезпечення міцності фарбування губ, в якості розчинники для
еозинів, найбільший інтерес представляє стеарат тетрагідрофурфурилового
спирту  та  миристат  етилполіетиленгліколю  (і  триетаноламінстеарат).
Удалося поєднувати дуже гарну стійкість сухих губних помад із приємним
блиском жирної помади, а  також легкість при нанесенні  та блиск жирної
губної помади з гарною криючою здатністю сухої помади, і  підвищити її
стійкість  до  максимально  можливої  для  цього  типу  помади.  Розчинні
барвники  повинні  відноситися  до  серії  харчових,  винятково  чистих  і  не
утримуючих вільних галоїдів або цинкового білила.

Метод визначення барвників і наповнювачів заснований на видаленні
розчинних компонентів випробуваного продукту за допомогою органічних
розчинників і зважуванні нерозчинних у них з'єднань, зібраних на фільтрі.

Залежно від властивостей складових частин випробуваних продуктів
як розчинників, застосовується петролейний ефір і водяні розчини етилового
спирту.  Фільтрат  після видалення з  нього розчинника та висушування до
постійної  ваги  може  бути  застосований  для  визначення  вмісту  жирової
основи. 

Хід роботи
Визначення кількості барвника та наповнювача

Наважку випробуваного продукту (близько 2 г), зважену з точністю
до  0,0002  г,  розчиняють  при  нагріванні  в  50  мл  петролейного  ефіру.
Отриманий розчин фільтрують через  попередньо висушений до  постійної
ваги фільтр у  заздалегідь  зважену з  тою же точністю колбу.  Залишок на
фільтрі  промивають  3  рази,  витрачаючи  по  25  мл  петролейного  ефіру,
збираючи фільтрат у ту ж колбу, після чого фільтр із осадом просушують
при температурі 70-750 С до постійної ваги. 
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Розрахунки ведуть за формулою (8):

                                          
наважка

а
Х

100
 ,                                                  (8)

де: X − кількість барвника та наповнювача, %; 
а − вага залишку після просушування до постійної ваги.

Визначення кількості барвника
У  хімічній  склянці  ємністю  100-150  мл  зважують  2-3  г

випробуваного продукту з точністю до 0,0002 г, доливають 50 мл 60 %-го
етилового спирту та нагрівають на водяній бані до повного розчинення при
перемішуванні  скляною  паличкою.  Після  розчинення  наважки  в  склянку
додають 50 мл петролейного ефіру, попередньо підігрітого до 600 С, добре
перемішують  і  фільтрують  через  складчастий,  попередньо  висушений  до
постійної ваги фільтр. Залишок на фільтрі промивають 5-6 раз 30 мл гарячої
суміші з рівних частин спирту (60 %-го) і петролейного ефіру. Фільтрування
проводять при температурі 60-650  С. Промитий фільтр із осадом, сушать до
постійної ваги при температурі 95-1000 С.

Розрахунки ведуть за формулою (8):

                                          
наважка

а
Х

100
 ,                                                  (8)

де: X − кількість барвника, %; 
а − вага залишку після просушування до постійної ваги.

Визначення спиртоводорозчинного барвника та наповнювача, %
Залишок на фільтрі, отриманий при визначенні кількості барвника та

наповнювача, переносять у стаканчик, ретельно перемішують із 50 мл 50 %-
го етилового спирту та фільтрують через  той же фільтр.  Осад на фільтрі
промивають 3 рази, витрачаючи щораз по 25 мл 50 %-го етилового спирту до
одержання безкольорового фільтрату, і сушать при температурі70-750 С до
постійної ваги.

Розрахунки ведуть за формулою (9):

                                             
наважка

ВА
Х

100)( 
 ,                                           (9)

де Х − кількість спиртоводорозчинного барвника та наповнювача, %;
А − вага залишку до промивання 50 %-м спиртом; 
В − вага залишку після промивання 50 %-м спиртом. 
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Визначення вмісту лаку барвника, %
Отриманий залишок на фільтрі переносять у заздалегідь прожарений

до постійної  ваги тигель,  зважений з точністю до 0,0002 г,  і  спалюють у
муфелі до одержання постійної ваги золи. Втрата у вазі при прожарюванні
залишку відповідає наявності барвника в пробі.

Розрахунки ведуть за формулою (10):

                                        
наважкап

а
А





100100

,                                              (10)

де X  − вміст лаку барвника, %; 
а − втрати при прожарюванні в г;
п − найменша втрата при прожарюванні лакового барвника згідно
з технічними умовами.

Контрольні запитання
1. Які речовини надають губній помаді твердість, блиск?
2. Барвники, які застосовують при виготовленні губних помад.
3. Яким вимогам повинен задовольняти барвник у губній помаді? 
4. Чим розчинні продукти видаляють із губної помади?

Лабораторна робота № 9
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КРОХМАЛЮ В КОСМЕТИЧНИХ

ЗАСОБАХ

Мета роботи: визначити вміст крохмалю в косметичних засобах
Реактиви та обладнання:
− спирт етиловий 96 %, 60 %,
− бюкси,
− сушильна шафа, 
− доведений до постійної ваги фільтр.

Крохмаль  широко  використовують,  як  домішку  до  пудри  завдяки
його  властивостям  знищувати  блиск  шкіри  та  захищати  її  від  різких
коливань температури,  поглинаючи вологу та  секрети шкірних залоз  і  не
перешкоджаючи в той же час їх виділенню.

Особлива  цінність  крохмалю  як  домішки  до  пудрам  полягає  в
здатності  його захищати чутливі нервові  закінчення від впливу зовнішніх
подразнень і сповільнювати усмоктування (хоча й невеликої кількості) окису
цинку з пудри, яка може розчинитися у виділеннях залоз шкіри.

Рисовий  і  кукурудзяний  крохмалі  найбільш  ніжні,  легкі  та  тонкі.
Нанесені  на  шкіру,  вони  надають  їй  матовий  відтінок  (пушок  персика)  і
володіють  у  максимальному  ступені  всіма  гарними  властивостями
крохмалю. Пшеничний крохмаль не застосовують для виготовлення білих
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пудр  внаслідок  його  біло-блакитного  відтінку.  Маїсовий  крохмаль  трохи
уступає  рисовому,  але  краще  пшеничного.  Картопляний  крохмаль  зовсім
непридатний  для  складання  пудри  внаслідок  його  здатності  блищати  на
сонці та надавати людині грубо загримований вид. Тому на вибір крохмалю
для пудр слід звертати саму серйозну увагу. 

Основний і, мабуть, єдиний недолік крохмалю полягає в тому, що під
впливом  поту  він  досить  швидко  закисає  та  може  служити  джерелом
розмноження бактерій.

Крохмаль служить для виготовлення пудр і присипок, як згущувач
для гліцерину та води при виготовленні гліцеринових кремів і зубних паст. 

Хід роботи
Наважку випробуваного продукту близько 5 г, зважену з точністю до

0,01  г,  розчиняють  при  нагріванні  в  60  мл  96  %-го  етилового  спирту.
Отриманий розчин фільтрують через  попередньо висушений до  постійної
ваги фільтр.  Осад  на  фільтрі  промивають 3-4  рази,  затрачаючи  по 20 мл
гарячого 60 %-го спирту.

Фільтр із осадом розміщають у попередньо висушену до постійної
ваги бюксу та сушать при температурі 100-1050 С до постійної ваги.

Розрахунки ведуть за формулою (11):

                                                  
наважка
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де X − кількість крохмалю, %; 
а − вага бюкси з фільтром і осадом,г
в − вагу бюкси з фільтром, г.

Контрольні запитання
1. Застосування крохмалю в косметичній промисловості. 
2. Види крохмалю. 
3. Недоліки використання крохмалю в косметичних виробах. 
4. Методи визначення кількості крохмалю в пудрі. 

Лабораторна робота №10
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГЛІЦЕРИНУ В КРЕМАХ

Мета роботи: визначити вміст гліцерину в кремах
Реактиви та обладнання:
− сіль харчова,
− кислий сірчанокислий калій,
− сірчанокислий натрій,
− кислота соляна концентрована,
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− поташ,
− ацетон,
− апарат Сокслет, 
− баня водяна.

Гліцерин  надзвичайно  розповсюджений  у  природі  трьохатомний
спирт  C3Н5(OH)3,  що  перебуває  у  всіх  жирах  рослинного  та  тваринного
походження  у  вигляді  гліцеридів,  тобто  складних  ефірів  гліцерину  та
жирних кислот,  що представляють головну складову частина жирів.  Крім
того,  гліцерин  входить  до  складу  лецитинів  (ефірів  глицерофосфорної
кислоти) і перебуває у вільному стані в продуктах бродіння. 

Гліцерин  отримав  широке  застосування  в  косметиці  внаслідок
здатності  швидко  віднімати  воду  із  тваринної  та  рослинної  тканини.
Гліцерин  улюблений  засіб  у  всіх  видах  косметики  та  застосовується  як
швидко зм'якшуючий засіб при сухій шкірі, що лупиться, при тріщинах на
губах або руках і як додаток (5 %) до води для вмивання. 

У  концентрованому  стані  гліцерин  поводиться  як  гіпертонічний
розчин  електролітів,  вилучає  воду  із  тканин  і  сушить  їх.  У  відповідно
розведених  водяних  розчинах  (утримуючих  не  більш  30  %  гліцерину)
усмоктується  в  тканину  й,  слабко  дратуючи  екстерорецептори  шкіри,
залучає до неї  рідку складову частину крові,  яка й зм'якшує шкіру.  Тому
після видалення гліцерину при вмиванні шкіра все-таки залишається м'якої. 

Гліцерин  не  сохне,  не  гіркне,  затримує  розвиток  бактерій,  важко
замерзає  і  тому  широко  застосовується  як  консервант,  перешкоджає
висиханню, бродінню, замерзанню стеаратних і інших водних кремів, желе,
емульсій і зубних паст. 

Хід роботи
Визначення гліцерину в рідких кремах

10  мл  рідкого  крему  розбавляють  таким  же  кількістю  води  та
висолюють при нагріванні з харчовою сіллю. Відсолену рідину фільтрують.
Фільтрат упарюють на водяній бані в присутності поташу до сиропоподібної
консистенції. Декілька крапель отриманого упареного розчину нагрівають у
пробірці з 0,25-0,50 г кислого сірчанокислого калію. У випадку присутності
гліцерину утворюється білі пари акролеїну, що мають запах горілого сала.

Визначення гліцерину в стеаратних кремах
Наважку  близько  10  г  крему  розбавляють  30  мл  води  та  при

підігріванні  в  скляному  стаканчику  розкладають  5  мл  концентрованої
соляної кислоти. Жирні кислоти, що виділилися, відокремлюють у ділильній
лійці.  Водну  витяжку  фільтрують  і  упарюють  у  присутності  поташу  на
водяній бані до густоти сиропу. Отриманий сироп змішують із прожареним
сірчанокислим натрієм, розміщають у патрон з фільтрувального паперу та
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екстрагують в апараті Сокслета ацетоном. Ацетон повинен бути попередньо
просушений прожареним поташем і перегнаний. 

Після 2-3-х годин екстрагування розчинник відганяють, гліцерин, що
залишився, зважують.

Контрольні запитання
1. Фізіологічна активність гліцерину. 
2. Механізм зм'якшуючої дії розчинів гліцерину. 
3. Переваги застосування гліцерину у виробництві косметики. 
4. Методи визначення гліцерину в рідких та стеаратних кремах.
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