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Sok s:ó hang:ott el mlir arról, . hogy vajjon élet
képes-e és {ennmaradlwl-e még so/;dig az a régi konzer
valív gyógyszerés:et. amelynek legfőbb tevékenysége a re
cepturai és ü. n. galemzsi gyógyszere/; elkészítése, akkor, 
amikor az egyre {ejletlebb gyógyszervegyészeti ipar által 
el6állitotl s a beteghez kiszerelve, tehát {onlosabb gyógy
szerészi tcué/;enység nélkiil clj11/ó gyógys:crck lW[iról
napra nag!Jobb lerl hóditcmak. 

fü!lséylelcn és clfog11/11i/1111 /Jl<'!J!JOlldol<is me/lell nem 
l'iiallwfo lény a:, hogy a gyári 11/apun!JU!JO/;, kémi/;á/iliJ; 
''·' a: zi. n. eqységcs őss:clétcW kiszerelt f/!JÓ(flfszerek 
11111elycket a gyóg!]s:cres: eWcillítani nem tud s amcl!]Ck
nek gyárlásáho: gyúri cs:kö:Dkrc .\· s:aks:cnH~ly:elre l'Ull 

'zii/;ség. a gyógy1ís:11lh11n ne//;iílii:hctcllcnc/; és gyógy
"i:crl'.~s:i s:crnponlból s·en1 kij'ugúsolhnlól1, 1111ir csnk u:<!rt 
sen1. rnerl nng!Jrés:bcn a g!Jógys:crc~s:i lrv(;ken!Jsdq és 
mcyélhctés a/11panyayui is. 

De éppcmigy ncq1 vonlwlci kélségbc u: sem. hog!f 
a kl oss·:ik11s qyÓ,(f .lF,':c f'{;s:i !f !l<ÍfJ!fs:er !1é«„;:í l /J l ei ,(;kc ll.1J«:i€!.<J r<' 
igeni.'>' s:::inlén s:ii/.-.\·l;.CJ riun. inert a: l)i:on!JOS csclckl)(:fl 
orvosi és .'J!JÚ.'f!JÍÍ<Í s:cmponlból <'.l/!Jlll'IÍI1l nélkiilö:hclel
lcn. \'a/ól>an a:l f,ílf11/;. hoyy mcq a:ol;ban a: IÍllomokl)({n 
is. uhol a gyr..Jgys:erl;s:cti ipur j'e.flellséye u lcy1nugasu[Ji1 
fokon uun, lehel e ilc n ki l;u pr:sol ni bi:o ll!JO«·; ulur·11cl ('.i _,j'r1n
i ossáyll és csak 3-11 i~Pc'.c,' C(f.lJCle;ni lr1nulnuínyof,:kal clsu
jci lilltaló mjóy_11s: e n's:i szuklcz"'kc ll!f.w'qcl. E: l l.>i :on !Ji l j u 
u: is, hogy minden múuc// cillumbcm J;i:1írólay gyr;yys.:er-



tlirakrn van. bizu? a gyógyszerellátás. Igy van ez 
Magy.~rorszagon zs, ahol bár világviszonylatban is leq·et1>ö-'I 
rcndu gyógyszervegyészeti ipanmlc van, mégis sz,iiksé!Je.<•-'111 
nck l<itj1t kii/földi példák alupjlin is, clc a minél maq.:t-.'íB' 
sabb[ ol'.li gyógyszerellátás érdekében is, mind a 
'~e1:es~1 rend, mmcl a legfőbb cgészséqiigyi és 
la~'~f!Yl kormán!)h~lóság a régi klasszilrns IJ!JÓIJL/sze1·k1;. 

sz1to gyogyszcresz1 tevékem;ség 
sál, söt fejlesztését és ennek' érélckébcn a 
dl ta~·tó magasfokú gyógyszcrészképzésbe 
zcteset. 

A régóta lwn~ozta,toU jelszó: „gyógys.zerészek vissza 
a laboratorrwnba , mrndmkább meqvalósul s ma az ú' 
rendszer szerint kiképzett egyetemi g'yógyszcrészlwllgatól 
m<:r . a~ egyetemen olyan gyógyszerész-technikai cl
me~eü e:' gyakorlati c·za!,·ismereieket nyernek, amelyek 
·:cr1itse$euel a lcgcgyszcrubben felszerelt gyógyszertárban 
c{'{':'n,uq!I ,n1eg tudnak feleim a lcybonyol/lltabb !J!JÓ!J!J
,,_u /,_es-•lcs1 fcladutnuk, mmt akar ualamcly g1;ó<111szcr
ucm1eszcll !fYlÍr g!J6!Jyszcrészi oszl<il!J<in ezir<irnjbmi 'vcliik 
szemben tamasztott köuctelménycknefr. , 
.. ,1 szakképzés lc/uil méltó hcl!Jcl foqlal cl a: tíj kikép

:cs1 rcrnlszcrbcn. nem Úf!l/· mini az clözöf;l,en, ahol az 
Eyyc,lcmcn nem J,·cllctl /Jcszrimolni az e tckinlclbcn szer
:dl 1smcrclckröl a !J!JÓ!J!fSzcrész Iwllyalciknal; . 

. 11: új1:ends.:crií s:ukflép:Cs tcluil. 111inl e1nliicUiik. 
1gye/;sz!J; a gyógyszerés:t az Eyyctcnicn u: Dsszcs clö

forcl111Jwto 9!JÚ9!JSzerpszi m(iue/cle/;bcn (lubktllil;, am
p11lluk,, fi,alcrnl;rrmok J;ozmclikumok slb. eliiúllitcísa) já
ra.tossu. es IIW!JUblZloss<i te~1ni. E:l a d:lt szolyálja e: a 
J_,~!'!IV zs, wnel!!. 1nmd a J;ozunseg: mmd a gyóqyszerész 
s~um<,<ra :?ok clonyt .cs Jws:nol lnztositó tevékenységet 
tctl_ ldwtouc a lwbon1 alotl. dc m1rlatl;oznol; czcf; cr: elö
nyof; most,_ a _bék~ idején is, mert az egyszcrii szakba
uugo lcchrnk~l rmweletck szakbav<igó technikai miivele
tcf,· s:uf;s:cm_ cluéy:ésc a gyógys:ertárban bi:lositja a 
lts:lcs polgurl has:not a [JUÖDllS:crés: s:ámcíro, aki 1:na--

gas elméleti és m1akorlati szakl;épzcttséq alapján és szak
szerűen felszerelt laboratóriurmíval em1enesen predeszti
nálva van ezeknek a munJ;ülatolmaJ; a végzésére. 

A testápolásra ualó egyszerii J;észitmények elöálli
tása ngyancs.aJ; régi m1ógyszcrés:i lcuékcnység, amely 
lassacsl;ün J;rcsüszott a gyógyszerész l;czeből s amclyneJ; 
uisszaszerzesc régi szerzett joyárwk {elüjitlisál jelenti. 

Nagy örömömre szolqál, hocm a br1clapesti Pázrnám1 
Péter Tr1domáll!f Eg!!etcm Gyó911s:crészcti Intézeténeic 
érlékes és (;rdcmes szakembere: dr. Némedlf Imre eqqe
temi nwgúnlanár, adjm1kll1s, mrml;alársmn megértette' az 
iclök szavál és inlencióit s köriiltel;intö szorgaiommal és 
Pll!J!} hozzáértéssel kö:/;inccsé teszi a: e l;önyvbcn {og
lalla/;al a magyar gyóqys:crészi kar részére. 

E könyvccskéncl; ez a moslcmi m<isoclil; J;iaclása lii
zonysúga annak hogy minden (flJÓf!lJSZerész J;art1írsu11J; 
ncmc,sal; s:íucsen és lWlf!J énlcklűdésscl [orqalja e miml,·a 
lap]Wl, de szúmos clönyél és /ws.zn<il látja enne!; mind 
erkölcsi, mind pcdiq an[/agi tel;intelben. 

B/ldapest. 1945. s:eptcmber hó. 
DH. MOZSONYI S.,iNDOR 
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J Ha ualal;i illdományos uagy gyaJ;orlali irá111Jü J;ön!J
lvet ír, lÍ!)!f J;önyue előszauában s:ol;iis mcgindn/;olnia 
·~nu'iuc s:ül;ségességél. 
·fi E sablónos s:okús alól - lcgaliibb rés:ben - n1e11-
~lesílve ér;;cm nwgünrnt. S:iil;ségtclcnncl; lálom lwngs(1-
~l1J0Zili ma /;önyvcm (onlosscigát. A: éue/; ól.a dúló uilríg
~liáborr'1 soJ; olyun lcchnilwi rírn nagyobhili <1l1!J1Í /;orl<i
~lozríscít lelte s:ii/;ségcssc. crmelync/; 11ycrsm111agai PUff.lF 

i;onlos clclmicil;J;ck. vagy méq (onlosalib !wdion11uqok. 
~csctler; ma bcs:crc:hclcllcn /;iílföldi nycrsunycri]O/;; í,qy 
Jncrn:<·ti rírde]\· ({ uc(OJ..: Vl[lÓ lakaré/\·o-;stig. 
; E:el; /;ö:öll u lccl111il;ai rin:J; J;ö:ifü e/sr]rc11dii helyei 
floglul el " s:crppan. amcl!J mint lis:tilós:cr ügy szeqény
jnc/;, mint ga:dagrwl; élcls:iil;ségleléhc: lorto:i/;, ai;rír
z-csak (l 1nindcnnapi J..:c11yér. 
! Tnrlfll/;. hogy a szappana/; /)('s:erzi·s" 111u <'l'Öscn 
~/;orlálolt, meri 11ycrscmyaqaik: a :sirol; cs ulufn/; n;s:inl 
f:élclmicik/;e/;. m1isrészt hadiclll!J<;'fn/;. s úrír " ucqyi1pw· 
~a szap1Jc111 pótszerek és hcl!fcltcsíW 011'/0!JO/; C<Jés: sorrit 
1Jw:za 11apo11la piacra cr szappc111u/;/;al eq.11e11áld;(i ulynn 
ttiszfiló anyaqol, mncl!jncl; ll!/Crsc11111a11a J;orlcítlun 111e1111-
;nyiségbcn állana rcndelke:ésrc meqfc/elö riron a 111cri 
widőkben is, előállilani er.lcUq meq nr•m l11tiutt. 
? lg?J eguelle11 n1ód úll re11delke-Lésü11i•lf3: a laJ.:arékos~ 
!sdq, illelue annak felismerése, hoq1; 111111áen lérrn a leq
!nagyobb J;öriiltckintéssel gyiijlsiil; a s:avpc1110J; 1111crs-
1an!faqait: a zsírokat és olafol;al. És miucf a: rillmn lakan'
if;ossága csal; akkor lehet célrauczető és eredmén!/CS. ha 
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a:t az egyének is teljes ercjiild:el tcimo_qatjdk, e tekinle 
ben az egyéni gyiijlés is I'emllduiili jclcnlősé_qii. 

Ez a l:öriilmém/ acli" most a J:e:embe a tollai l:ön 
uem meqircíscira. Mert s:ámlcilC1n cscli1cn lapasztalia 
a:I, hom1 l11dallc111sci1Jból, uu,rm a hcl1JZcl fel nem ismer 
séböl teltinlélye,<.,· n1cnn.17isc;qli nycrsCII!f:nq 1JciliI: scn1rni 
il.11cn módon. Ilri:larl1ísol:ban. /;if<!:c'scl:be11. uencléqlö 
ben. l:óJ'lui:a/;ban és mimlcniill olt, ahol nam/ mennui 
Se_qben törléniJ: (1 {Ö:c's, 111CI1ll!ii :,\ÍI'{((léJ:Cl/l!/af/Ot Öntene 
el évente, halalt qonclos m1iijtés és tál'oltis mellett e:e 
a: anyagok mind mcgmcnlhcWek uol11<í11al:! De Paf.fo 
/11inyc111 ucmnal: ti:d<ilrnn a::al. ho_(jl/ a IHfCI's csonloklJri 
l>rírmcly luí:nríl a lcgcy11s:criibb módon - kioluas:t<iss 
- lcl:inlélycs n1e11nyiséy(í J:iuáló :sirnd<'i: nycrhcUi é. 
luil1!1Cll1 ismeri!: fel cmnak fclcnlö.w'w't. i10q1; a: cq11s:c1' 
{uhnrn11üól, hn n:t 11i::cl kiunn ;dk. olloll rnés: ho::1iorh 
s1iuul s:appunj'ő:ő lllq ké.)·_:flhclrJ? 

~·l: olaju.'1 nijpcíllf/Cf; n1r1.qPui. urnciyek ndlunk brJuc 
tercznnck. s:inic kij'onyhotullnn ulnpunyu(Jui a s:af}fJl 
nol:nalc; hcqyi picfé/:cin!: /'crn1üm1unl<ija pcd;q <'!f!/.D'r" 
/'el<lol.qo:<is nwllell. /;i/iinöcn hub:ó s:C1ppa11l wi. ·anwil 
csal.:ncrn c.fJ.lfCnér!i'hú lis:lilóon.11uq a J.:i!l{ö!di. 1nu lH: n1'1. 
s:c re: he l i.i ],"ó lt us:ol ujl1ól el kl's: il eil ·"' :o p pano l-:knf. 

Triuol rill /ölem, hor/l/ brírlcil'cl is cl al:uriom hiteln 
a:::l. hom1 a bolcluq bélúceuckbcn hri:larlcisu/:l.>(111 vaq1 
.cJ.1/ Ó,CJ.1JS: /' r / Ú/' i la b 0 /'a/ ci ri 1ll ll () /; b (111 J;i fi: 1' i<J cl Ó ! / pi /)C/'e 
s:appanl l:és:íteni . .A !J!/áripar bercnclc:éséur:l "'" fdké 
s:iillségéuel nen1 lelte renlábilis.<.'rí n s:appnnok Jui:i elő 
cíllilásril. Dc a mai iclöl: vcillo:olt hel11zclet tcremlcitc 
c:cn a téren is! Ma s:iikséqcs a: e.qlJszcn'íbb szapwmol 
l:és:ilésél megismerniinl:. meri ncm:cli és cq!léni cél 
s:ol_qrilw1/; c::el. A <7!1ÓCf!/S:crés: kémiai és qqa/;orlali fel 
kés:iillséqévcl. labornlóri11mciba11 arci1111laq CqlJszedi cs::: 
kö:ökl:cl iqenis hivalolt ma arra. hnm1 a G11óq11s:e;-. 
l:ö1111ubcn hi11alalos s:appanol: és s:appanl:és:'u11161111ck 
mellett, mosó. borotua és J,1ipercs:appcmokat is készilscn 
ol.11an :siradékokból, :sirscwa/;ból és .Cf!lanlcíból. amelz1cfr, 
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ncl: ilw'n célra 11aló (cl!ws:nrilúslil a jclcnlcqi rcnclell;c-
:e.>ek 'nem tiltják. . „. „ 

Jlüziszapprm i:és:ilése a házlarlúso/:b':m !fl/ll :.toU lrnl
Jadél::siraclé/:okból is l:ö~11u1c11 .l:cn:s:l.11li>1hdo: so.t ." 
Il!/eri hci:iszappcm. C!J!J-~:ern 111cm1pul~1c10I~. "' 1ll~tosllu:' 
·ual kc:moso- es p1pcrcs:C1ppanl:c11t 1dlws11„uliwlo. 
~ll/Cll móclon azok a: olvC1sóim is J:,észilheU1cl: cdjail:nuJ: 
11;cq(clcW s:C1rlpC111l. .'.cl:1.l: mcqfclelo /:cn11m ludussal nen! 
rcndcl/:1·:11cl;. ha cluiruswmal ponlnsan bclar!va f.oqnu!. 
1io::1í a s:uppanl:észíléshez. . . . 

f{ Ölllj 1.1C 111Cf cf.<·i()SOI'bUll [f _lJÓ.<f.IJS:r>rcs:kar{ursn1 Inna/\ 
iro111. u/,:i/,· é11ck ól!.I .';::d1nlnlun esetben j'ordullal-: ho::rin.1. 
1, tcl:intclbcn tanácsért: é.s csC1!: másoclsorbon a 11aq11-
J:ö:6nséq kö:iil a:oilna!;. nJ,:iJ,· fclisrnerif,· (l feníun:oltn/.: 
illl!f.ll fclcnl()sé_qCt, de rnindcn clrJ,:c/es 1-:érniui isrncrcle]; 
nélkiU eddiy PCl(f!f nern af,·nrtaJ,-. uuq_11 n.e1n 1nerfek a s:op
nan{r'i:1;.<.. lui:i el/i(íllitrisríPul J'n(rlu!I:n:Ill. . 
· Jlerl u s:nppun{r'í:r;s f,·c'1niui i.·;n1crctcf,\:I s .oun!-:orlnlI 
kés:séqei r;_,; !11dá.-,·t j"cllélclc:/i n1r'í11elct.. Jiíindf,·eflc'it (j,~'s:e
J;öli a tn1ws:lql11l. m11cl11 nél/;iíl e le/:111telbcn a lc111obb 
ké1nikus ,..,·c111 111cq11 .sc1nniire] I1rí:i,,;:npJ)fl!ll kilt"in/i rn!iu5-
ségl!cn J;,;s:il fnli'1.;i m!piinl: is 111i11dcn i:r'micd l11d<is n_él
l:iil. tis:lán q11ol"orl11li lapw::lulalo/;rn lcínws:l:odl'a. \1c
.IJ!JCS :!·drnlo7)hól hcvrrl piprrcs:uppunol.- k6s:itésénél 
n:onlion. ohol u: clőálliioll prod11kl111n1nul s:e111licn rna
qas i[!c;n.11cink 11nnnnk lcl.fcs lúqn1.enirss(~17 . .ió hnbzó
l:éi;"'sséq. tcls:clös /;iilsö /;icil/ilús. i/lalnsfl<is stli. - már 
dcn!fcdhclellcn u kr'miai-. és a: c::cl p<i1'<.is11ló .11.11af;or
lali tudás. 

Jlinrlc:cl:ei röviden öss:c{oqlalva ismcrlclem /:Ön!f
pcrn elején Ú.fJ!J. hoq_11 a:l nerncsak <1 J,·érnir.íual is_n1erős. 
dc a téma iráni áclclclöclö miiucll naq11l:öziins1!q 1s mcq
érthcssc. 

fü's:lctcsen l1írqwrlnm " s:C1ppa11fii:és .i.<111erctéh~'= 
s:ii/;séqcs 1111h>clelckd; lou<ibb':i a:o/:al az el]árrísol:at is. 
wnel!lc/; scgilségéuel lt'lqc111yC1q nél/;iil is l:és:ilhctiinl: 
h<i:ilaq s:appano/:at. 

Kö:reaclom a:o/:Cll a: c/iiiralaimnl is. wncl1Jcl: crlup-
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j<in sokan készítettek kortársaim közül házi-, piperc
borotva-, stb. s:nppanokat. Nem tartom sziikséqesnek 
azt, h?ml elöirntok tömegeit közöljem; mert minden sza11c 
pankeszílményböl csak azt az elöiralot n.lJuj:om„amelz1r!t. 
n~ln.d 1nagcun. 1nind dltaloni mások is sikerr<'l haszi~o
·"llotlal~-. 

• f{ön.lJvemben nem csupán a s:rtppanok cWtilliltisriuul 
l~gla/J,~:~m. hanem mii: 1r:11 ot.11an készllmérn1 clkészi-' 
lesl 1.1~~d.rat 1.:!1~~~:tele1n. Cl_111c~ll/l1e/,: aJ.apc1n1jaqa szappan. 
PClf/.~. -:-appum •. u u an11a~ es amc/11 mml lis:lifószer r>aq11 
ptputi:;11:1„ _q11~~11szeresz; szem1;umtból is fontos. · · • 

, fla!qs f,os_on_et _dr. •ÍOzsrJn111 .Sur•-.icr eqyele1m 1111il
v~in,0s 1 e.ndes ta.nur urna!.:. liog.1/ inunJ,·,.;p·inl kiváló irdii·qi-·" 
las:wal es. a ,9!/0CJ.lJSzerés:1 ptil!Ja ininl érzel/ mcleq s:rÍ-c-
1,'~leuel m1nde~1kor _lámoqallu_ r's lehetó<">'' telte a:t. hoqr/ 
'.- fl zon_{os fal'gljkor, az U/l'C/Jd·;:er(í ql/ÓqlJ\·ze,-ké/JZéS 
<q_11clen!~. ~!1'lalusaba L'.' bc./,·apcso/iu„:s(~k. 

.. il }oriobcn lrJbb köteles !Jl/a!,·nrtali _qalenif,:;~" kt;:i
k~;nu1: s·oro:ufol icrur::.ck n1err/elc1!!'cini. nnirl1iekb;'n a 
.qul e n1 kus .r1.11oq.11s;crké .... :: ít nu}, 117e Ji,, t c-.·o po rlosi l i;u tárrtlJCT-
f o ni. Jelen rnunlú1n1 nuir e soro::.al elsú kötete. · · ; 

G.1/Óf/!JS:crés:i piéfi1,ín1 é-: kariiir.~uin1 ;ránt ér:clt 1nc
leq s:2·c/cllcl _l,ocsci/0111 ülirita -~zctúH/ munl:rimat. mncli/ 
hit lu~.-nqol polol n1an11(1rn11ef1,:1 (ZU'IÍi!lJÜ irodrtlniunk
ban. ll.rJ.lf 1nnnkún1 ncn1 uolt hi~;·bn'.Jnló. 

Bwlapest. J9!t:>. s:erJtcmber !ui. 

.1 SZERZö 

z A P PAN KÉSZÍTMÉNY E K 

A SZAPPANOii ALTALANOS IS~IERTETESE. 

Szappanoknak nevezzük azokat a kémiai úton nyert 
szerves anyagokat, amelyek zsírsayaknak. ,·agy gyantn-
3avaknak rén1ckkel képez·~ll veq·yület.ei Eln1élelileg n:_1-
gyou sok fémből lehetne előállítani z'írsrn akk:il szappan
szerü ycgyüleleket. ezek közül azonban g~«·:korlatilag 
csak azok értékesíthetők, amelyek Yízben oldódnak, merl 
szcnnyoldó, lchúl lisztítóképcsségük esP.k czLJ;nck a yc
gyüielcknel~ YnIL :\ n1ir~dcnnapi életben hasz.nú.l-·!ios .sz~11~
p2Hok a z:1rsa:·al.\nak es gynnlasaYakr:.ak 11tllrnn:1 es l:;_~:
litun ycgyu1cle1; ugyanezeknek a yegyuletcknek olcnn:-:01t 
tapa . ..,zol: ri~ k neyezzük . 

:\ z::;irsayakal és gyanlasay:.1kL1l a l(~g!öl;li c-;ellic;1 
Ue1u li:::zl1\n nycr.iük, inert ezek az anyagok Yegyületeik
ben i:;1neretesek. Ezek a Ycgyülclck a zsir~n\'~.knnk glicc
finnel képezett ké111iai vegyületei. arncl:.'ckc-~ ::.sir . ..,·(11 1u:,_ 
glicerylcslcreknck ncyezünk, a mindennapi életben pedig 
1.sirokunl\. és olajoknak n1on<lunk. Osszelélclük igen bo
nyolult, 111ert búr 111indcnikük zsírsavnak glicerinnel kt:
pezetl vegyülete, ehhez a glicerinhcz igen különféle zsír
savak knpcsolódhatnak. Ezeknek a zsírsavaknak az össze
tétele, kémiai sajátsága, halmazúllapota, lchút úllomúnya 
.szerint külöuhözö külső halmazúllapatú lesz a kcletkc
•zctl glicerylesler. amelyet ha szilcird ril/onHirn11L 1Í!fl/ a:é 
zsfrnrtk. vagy {aggyúnak. ha {olyékony, akkor zsíros olaj
'nak nlOil(Íunl\. 

Ezek a zsírok és zsíros olajok vízben oldhatatlan ve
gyületek, de 11a n1arólúgok. nátriun1- va,gy }\_úliun1-
hydroxyd - tőményvizes oldatai behalúsúnak tesszük ki. 
'1gy vízben oldható vegyület: szappan /;rén:ödik. 

! l 



Ez a bchalús hosszú időn út hitlen úton is yérrberne 
lcri:1ész~Lesen sokkalla gyorsabban akkor, ila a i~irl v 
nlaJaL lug keverékkel inelegcn reagúllalunk, azaz főzi.\" 

~Iincl a kél esclbcn azonos vcs;yi boinlús, ké1niai 
Ycn cscrcbon1lús kövelkezik be az cgyn1úsra ható ve(,' 
1'.'tek köz.öli. A zsírból vagy olajból,' mint zsírsavas gll 
'.} leslcrbol zs1.r~av hasad le, amely a lúg fémjével 11 

r_1tun- va~y kahun1vegyr~lclcl: szappant l~épcz; ugyan~ 
kor a .zs~rsay !11ellcll lclszabadull glieen·J-;::yök a 1 
hydrox!l\a\"1J nJieerÍ!l\lé '\J"J-Ltl \'l.SSZ" . . •-, M ~ " \_ • •• u, ; 

.·.i lg~·" ~rll.1etö, hogy n1inde!1 il.yc1.1fajla szappanosí 
11<1_ ,n .. kc~z szappan inelll~LL glicerin 1s ler1nclűdik. an 

n ke:;obh1 n1anipulaliúlól függően va{{Y a szappanl~an 1 

:·ad, vagy alJhúl szükségszcrücn ki is nycrhelő és k.ül 
1...;ol~dhaló. -

. ..\~ így nyr:rl szappnn n i'özc'.1skur í't.Jli~1sznúlL zsirnd 
t.:" ola.1, nc1nkülünlien n szappnnosílúsra nlLulinazoll. }( 
Uityaglól lCiggi.icn igen vúlto:.ú lehet. ~agv últaiúnussúgb 
a?.!. n1ondh~tt.iuk, liogv ~t 11ú!riur11hYdroX.\·ddal nverl ~z 
panok 5zine fehér é; úl10111ú11yuk · szilú1:d, n1ín tt kúliu 
11ytlroxydcl~ll k<'.'szílclt. szappanok színe súrgú; ynrrv b~ 
nú;"'· úllcn11~'111yuk pedig lúgy. kcnöcsszcrü. J~IöiJ]JiCl~el 1 
1neI1y szappanc:.knak, ulóbhiakal kenő- vagy lúgysza1l 
noknak nevezzuk. l)c ez a 111egúllapítús nc111 rninclen cs 
hen hclytúlló. Isrncrclcs pélclúul az, hoov (.'rrycs zsirad · 
va~y olajfélc;s~gck kúliszappannal i:;· szfli1rd úllo1 
nyt~ak,_ pl. a .r1cII1u:::olajé, n1í,g a fenyőgyanta, naprafor 
ola] nalronluggal clszappnncsilya is lúgvahb úllo1nún 
szappúnt képez. ' -

. !fa e;-eknek a szr,ppanoknak elöúllilúsi rnódjút m 
1sn1crn1 ohrq!Jllk, úgy isn1ernüuk kell azoknak a nve 
~'.~l}:~go~(nak e~őúllí_l~1~úl, ké1niai összclélelél és veg}'-i 
l"t~dga1l, an~c1yekbol a szappanok készülnek. Igy cl. 
::-01ba11 a z:..;1rokkftl, a zsíros o1ajo1(kal, zsirsnvakkal 
szappanositásukra használt lúaanvaookkal kell rneaisrne 
kednünk. h -· h n 
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A SZAl'l'ANOil: ALAPANYAGAI. 

Zsirok és olajok ismertetése. 

A zsírok és l'íros C'lnjok a tcrmészclbcn elöforduló 
anyagok. A :-sirok~l főleg. az úllalYilúg, míg a zsíros ola
jokat a nc;veny,:1lag s~olg'.1ll~t.I'\. A zs1rok al.lon:anya leg
inkább szilárd es feherszmu; a bennuk glicermhcz ko
tötl zsírsavak főleg a palmilin- és slearinsav okozza szi
lárd i!llornáHyukal„ A zsíros olajok itllomúnya folyékony 
_ eay-kél kil"élellöl eltekintve - mert kémiai Ielépiié
sükb~-n gliccrinhez leginkúbb folyékony zsírsavak -
olajsaY, nrachimaY, linols.w, linolensav stb. - Yan kap

'cso.lódYa. A zsíros olajok nemcsak úllornúnynk, hanem 
színük szerint is különböznek a yclük kémiailag rokon 

--__ -;_vcgyületü zsiroklól, inert színük a halvúnysúrgúiól a sö
"télbnrnúig vúltozik. 

Ugy a zsírok, n1in a zsíros olajol( közös sajúlsúga az, 
hogy yízhcn oldhatatlanok; azon1ian jól oldócln::i.l( orga
nikus oldószerekben. pl. aelherbcn, chloroformban, 
szénlelrnc!Iloridban stb. :\ zsírok és z.>iros olajok !cg

, többje a. közönséges szeszben (acth-yl-alkoho)) alig oldó
dik, csupún a zsíros olajok közül a ricinusolaj mulat e 
tekintetben kiYélell. 

1\ zsírok és zsiro:-: olajok papírosra l(~ve. azon úllúl
szó foltot képeznek. ~!arúlúgok yizcs olclalaiYal főzve, 
vízben oldható szappanukkú alakulnak út. Ez a yizes ol

:;.<lat kolloiclúlis jellegű: savakkal kcwrw felíér esapackk 
·alakjúhan zsírsav vúlik le bclölc. 
. A zsírok és zsíros olajok kinyerési módja vúltozó. 

Az állati eredetü zsírok és fag~ryúk a legtöbb esetben a bör 
. alá rélegezYc, vastagabb rétegben helyeződnek cl laza 
'-_sejlel( közé ú~yazya s az úllat leölése ulún kiolva;:;zlússal 
nyerhclö ki. iJ;,rnnolYan módon úllitjúk clö az úllali cson
_tok Icldaraholúsa nlún kiolrnszlússal a esonlzsírl is. A 
kiolvaszloll zsirl és csont.zsírt s3Ürőrél·•~(\n (tiszta vúszon

;_1·uhún, esetleg papirosszürőn) átszüril\_i l1ohry a bcnnül( 
-'levő szennvezésektöl (lcpcrlö) mcgszabadilsúk. A !dol-



~'.15_ztás mellett .ritkább esetekben préselést is alkahn 
]·a]'., ~.setleg a kJOIYasztott zsírt vagy faggyút az olvaszt 

... ?~. \·Isszan1a:·adó kölöszöveti anyagokból - tepertő 
p1 eselve nyenk teljesen ki. 
. . ·~ z~ir'?s olajol."- a~ 0Ja,jlar~nln1~ növénsek 1nagvaih· 
e~ l:rn:eserbcn kepzodnek es kmyei;ésükre a prése] 
\ ·~g' 1\.I\ onas a le,qalknlinasabb inód .. I-Ioav ez rninél t 
kelet<csebben legyen keresztülvihető, a;~rl a feldolo 
zasra ~zanl rnngvakal és tcrn1éscket elözölerr J"l "t·:"'"'I, 
(dun· 11 „ n) . h e ap11 1a 
1 , . d . :11 ~go1:,1 '- cs a :sír?s olajat nagy'teljesítn1érlv 
l).dia.'.1hkus p1.esekc11 sa,1tol.1úk ki, kb. :150-400 léakÖ 

ll) 
0 .rndson: Az rgy ny.ert zsiros olaj lcginkúbb lisztút';Ja 

~1~e} t .. a.~ n1c.1,~~s nyo~11us. köv:tkezlébcn az olaj tartó se] te 
ti7) j.~~.~~ 1; az ~l~.1b.a .1uL. b.zt .szüréssel, esetleg mosáss 

1 
.. '1 ~ 

1 .\d. ~ e~. ,-\ sz.u1_esl szurovasznakon, vany szűrözac 
\Ü \Ül1 \ enzd· rl\„ll'lp'l!')' !' " .. ,n. 

„ • ("') • \, !"·,' , '· )all pcc 1g szuropreseken .. \ Yis 
:.zai~1~,1 ~lelt .• io.lnJP?~aesúl'' ruin!. értékes Lúpanyarrot úllato 
'"teleser e crtekc;-;ilJk. „ :-. 

·] :\,_p~·éselt olaj ineg szlíré~s ulún .'ien1 !cljc:->cn n1entes 
~t:l .11.~1 ... n.:. s,z.cnnyezésel~!öL fölrg n gyakori I~yúlkús anvai 
r:l„.l~,J. J~·"'ztL.~'.I csnnt:-;zenne!. csellC'g ~lklí\· an.Ya,u(lnl (bCn~ 
Cllll).„ '.oYalolddcl sl11. clerilyc lúYoliljúk el.·· 'h 

. .f\tilo11lt',f.!.rs J.:in\'('l'l'si inúd[~l a z;-;iros ul·1·1ol.·11·1l· "l !·1· 
\()']'IS \''lC'\' •·{, 1 ·1· j"' . •<. ''·" < \"" 
. ''_':. 'K. t x 1 n 1 ~ 1 :1.-..;. ·„zl J.:ülüJJfl·lv zsiroldú orunnil·ll" 

\('O\ lllcicl·h•l ":, ''j· (1 ' 1 h' ' ' 
lel~:- „ 1 .. ~ ~-. ~ cgz.i _\ .. JC!lZJ:1., H'nzoL <ic!lier stb.). I(é!sérr~. 

1 Llll! «l i.snos olu.1 k1nycrcse11eli: ez a 1nód·1·1 ay·1J·o1·l·1t"1 
'ln '' J·ryont , 1 · 1 1 · <- :-. ... " <- ~ ':..., ... : „ > a.i egin:ioa.-..;auh szúzalél··í! nd'1·1· · ;.·-, J· 

\'L'sse YHll eltci"i . 1 . , :-. , . , „ „ _.. \~ '-. ·.'. n1cg1s .,,e".'-
· .. l" . . . ec \e. Int l t tl szuksepcs c1ep1 berendezés: 
cs '" 1 ~'.:H~.0 anyag az eljúrú;-;L nern tcsii rc;~!.úbilissú. ' 

hulu11le<>cs 11"1„··i r 1 1 1 , ., "' . 1 „ '.:' · . "'_\e og a e a szappanok %:-dralap· 
dl~~,'-1.1 ~c:l \OZolt a 1cnyügyanta (co!ophoniu1n-), ::un~l\· 'l i"e: 
ll\ o ~·k 11·•ri·\· lJ'1]z ., l t, . . ·1 „ " -
S(~bzé~i h ~-:--,>,, ' .. ·:".dll,l Hl' U _)arata1.,n'..ll .képződik és a fa::: 
. '. . cl: c.1 Lic so1 og. l:.zl a ;-;uru. 1ue11 l ·111·1dó" hal~ 

\ ~1ll\'"'tro·1 ··1n\"1go' ( l ,..., „ " <- •• - < -
nlú "\< ~-'-. ,< 1 -;, ~. ~ Yas ~tg lc1:penlin) lt~púrlúsnak \'e lik 
". ·.

7
: I~ci.~ L1:tcl.. „ tcrpcnl1n-ohq nc'.:Yen isrncrctcs, ini(f a 

\ iss .. ,11lld! ado. tohhe-kcY{'shh(• :!tl:·lszo· !··1 ··,·1 ·. ':· ,:; " 
~!J1}<t-.<>.· ' j' " - • - ' « ' " ' \t U ();, LtJl eSU· 

.1 enyo„~Yantal szol.Q"últnlja. I:z az nny;~Q' a zsírok-

ioz cs zsíros olajokhoz hasonlóan lúgokkal etszap,pano

. ~Hhntó . 
<' Naoy úllalúnossúgban ermvil l'cltéllenül kell tudnunk 
:_,_:-8 sz~~pp~"nok alapany~1gúl képe.zö zsírok, zsíros olajok_ é:-; 

fenvögyanla összctéleléröl és nyer.ési mócljúról. 
„ . „ Ezek ulán i1ncrkedjünk. 1neg ezekkel az anyagok.kal 
- ccrvcnkCnl, részlelescn lúrgyalva azokat. 

C• 

A ZSiRADÉIWii: RÉSZLETES !S3lERTETESE. 

:1 /'ugyyü. (Scbum). 

Ezalalt az úllali zsi1'aclék alall értjük és foglaljuk ösz
sze azokat a löhbé-kevésbbé szilúrcl úllomúnyú zsírokat. 
ainclvekct szaryas1narhúk. juhok. birkúk, kecskék. zsíros 
kötöSzövelébö! kiolva~zlússal és szüréssel nyernek. Tech
nikailag a le,g,iobb 111inöségü a n1nrhafaggyú, n1ert telje
sen szagtalan, 111ig :i JiirkH ós juh \·agy kccskefaggyú j<.:1-
lcinző szaga rninlt csak 1núsodrangú ;'trunak 1ninösül. 

.\ faggyú ké1niailag paln1itinsav, slearinsav és olaj
~aY glic:eryleslere. l~zek 1ncnnyisége \'úllozó összetételt 
mutat aszerint, hogy milwn úllallól nvcrték nzl. A marha
faggyú közelítőleg 3011/u palinilinsa\·, 2üO/o stcarinsav és 
·11 c;;·c olajsaY gliccryle::;!cre; tnig n juhraggyúba11 a steariu
sa\· vnln111i\·el 1nagasnbb, az ola,isaY t'.'s pnhnilinsav pedig 
L'nnek 1~1egf.c1e1üleg ~1lac:-:on~·al1b szúzalékkal van kép
Yisel Ye. 

/\ kereskcdele111böl hcszerzell úrul nycrsfaggyúnak 
nevezzük. an1clvböl nlynszlússal és szüréssel a főzőfaQ\'
.gyút n·ye{·jfrk. Szapp~u1gyúrlúsi cólokrn a leglübb esell).Cn 
a nyers faggyúl dolgozzúk fc1. 

:\ far~gyú olYadúspnn!ja is Yúitozó érték eredete sze
rint; a n1arhafnggyú ;:18--12::1 e:. 1nig a juhrnggyú 50-52 
e. :\ inarl1afagf:,ryú elszappanosílúsi szútna küzclilölcg 200; 
1 ks:-júnnk elszappanosi!úsúra \(•rhnikai núlronlúgból 145 
gr, lechnikai kúlilúgból 20·! gr szüksége~. 

1 '1 



1 
. A, juhfaggyú clszappanosílúsi száma közelilöleg 195;. 

J,g-.ianak clszappanosiliisúra technikai núlronlúcrból 14°, 
gr, technikai kúli!úgból 200 gr szükséges. Elszapp~nosfü\
s~1kra ~ szappanositús n1qgk.ezdésekor 1nindig ö~Sn/o-os:-:J 
v1zcs lugoldatot alkahnazzunk. és ha' a szappanosodús·-
n1egkezclödöll, úgv a lúg töménvsérrét 30-350/0~i<> l"ol·oz-hatjuk. ._„ ~ .., w ::i · "' J 

A f?!\gyú 1_1Úlron.sz.appana csekély sólarlalrnú oldal
lal is. krsozhalo; kisozasra 10-12010-os konyhasó vizes 
oldala'l :t'.kalm'.1zz_úk .. A _raggyúhól nyert núlr:onszinszap
pan feher 'agy, krsse szurkes arnyalalú, igen jól habzó 
sz?ppanl ad. Haz1szappan clűúllílúsúra lecrinkább serlés
zsrn:.a_l. k~ver".e _alkalmazzúk,. mcrl ?Z igy~nyerl szappan 
n1.os~1_s_1„cch a all\.aln~as?l~b; n1111l a tiszta faggyúszappan. 
Prper ~szappanok kcszacscre nii\•ényi zsíros olajokat al
kalmazna!,, Prperc- cs borolYaszappanoknak a facrovú 
rendesen clengcdhclcllcn alkotórésze. ""· 

A sertészsír (A.dcps s11ill11s). 

, A hi1'.'i sc1:lés friss hújúhól. szalonnújúból és az úllal· 
bclen _lalalhalo zsmtdék!Jól kioh·aszinll zsír. E 2'irnclé
k.ok k?~ul lc~.iobL 1ninösl~gü a hú.izsír, an1clv a scrlés
l:ns~~lJ,an'" lalalh~ló,: 111.;\!'odrangú. de :.;zinlén liJcn jó zsi
ra.dcL ,\ szalonnabol k1olvaszloll, étkezési célra alkalmas' 
z~u~ ,:s ,har111aclrcndü nz úgynevezcl.L bélzsir. Szap»pan-
fozes1 cclrn ezl az ulóhbil alkalmazzúk leginkúbb. · 
. ~ -:\ .scrlCszsír. ~1llon1únya kcnücsszcrü, színe hórchér. 
I\~Init~ila~" p~l~n1.~1.r:~av: slca~'insn,v .l's, olajsav gliccrylcs
t.c.1 C' ••• \ l\.t1n1a1 O:-;szelelcl vallozo erlek, 111erl. a húizsír 
l~.elclaul 1.11.n,~asabb. 1nc11nyisé'gÜ olajsav és kevesebb Stca
r 1n-paln_ill1n~av. gli_cerylestcre. n1inl a közönsécres sza
lonn.~:- e~ be!z.s1r. ;\llalú!1ossúgban 605~1 olajsavas nés 40~~ 
slear u1-paln11l111savas gliecrylcslcrnek a keverékei. 

: .· A _.sertész::_ir olvadúsponlja -15-50° C. Elszappanosí
L:.s1. sz,i~na Hlu;, 1 kg-Janak clszappanosílúsúra technikai 
n,,[r onlugbol 143 gr, lcchrnkai kidilúgból 200 gr szl!ksé-
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ocs. Elszappanosilásra a szappanosílús 111cgkezdéseli:or 
Ü-8'/o-os vizes lúgoldatot alkalmazunk és ha a szappano
sodás n1egkezdödött, úgy a lúg lö111énységél 30-35·1„u-ig 
[okozhatjuk. 

A 'erlészsir nútronszappana legcélszerűbben közepes 
sótartalom mellett sózhaló ki. E célra 15~22~6-os kony
hasó vizes olclatút szoktúk alkalmazni. 

A nyert kisózolt szappan hófehér vagy alig szürkés
sárga színí.í, igen jól habzó. I~lúziszappanok készílé:;ére 
uSzlún is alkaln1as. Piperesznppanoli: k.észilésére arún·y1ng 
rilli:úuban alkaln1azz~·1k, iuinl a faggyút. 

Ilá::larllisi lrulladékzsír. 

Főleg sertészsír és faggyú, amelyet mint hullacldc
z;írt húzlarlúsokban gyüjlenek. A gyüjtós moclja igen 
fonta~. czört cnncli: kivilelé\·cl részlelescn fogla\kozo1n. 

A lógtöbb házlarlúsban a hullaclékzsír gyüjlósc olyan 
módon történik, hogy iheg-, fa-, vagy [(,mlartúlylian 
hosszú iclün út félreteszik a zsí.ros hullaclékol, a rajtuk 
levő nvers l1ús, börrészek, cafalok. és roslokl-:al egvüLt. 
Az ö~s"zc~~yüjlüll zsiradék a gyújlés ideje nlnll nc1~1~·-sak 
avasoclús}n1, hnncn1 a leglölJb hl'l,ycn rolhnclúsba n1cgy 
~1t, undorító szagú lesz és czL a szagot a zsiradékból ki
főzölt szapprin is álveszi, söl igen gyak.ran a szappannal 
kin1osolt ruha is . 

1-lugy ezl elkerül.\ ük, a hulladékzsírt a küyctk.czöl-:i.'.'.p-
pen gyüjlsük: _ . „ • , 

Szerezzünl-: be eay narrvobh, :.:i-6 l1ler urlartaln1u (a 
n::igysúgol n1indig a Ti-clyi „~:isznnyok ':izahjúk nH:g), Icht:
Löleg znn1úncozoll fé1ncdl>nyt, an1clynck. jól zúrócló fedele 
van. llYen zon1ú11cos fén1edény zsírlnrló }Jüdön néven a 
kcreskCdelcr11ben kuphatú. ~\ hullaclékzsirl, an1cly na
ponta a húzlartúsban összcgyülik, azonnal olvasszuk kiiés 
csak kiolyaszlús nlún öntsük e zsírtartó edénybe, Inerl 
ilyen H!ódon elk.erül,\ük a ir1'i'i.\lütl zsiradek uH:b(roll1adú
sáL A gyüjlésre felhasznált zsiradék lehel bármely itllat 
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fnggyújn, 7.SirJn, cSonLokból, ]Jörös részekből kifőtl zsi.::' 
radékanyng, söl húsrészek is, pl. izo1n-, ín-, börrészek. 

lTgyancsak. gyüjlsük. a. 1nosognlúskor nycrl zsiradé„· 
koknL is, pl. sonkaléről, Jcvesröl Yagy inosor.;alóvízrül fa 
gyaszlitssal clkülönílclt és leszedett zsiradékot. Ez ulób~ 
binknl is1nélcllcn kiolva~;7.lani nc1n szüksé.Qcs, n1ivcl egy..;, .... 
szer 111úr k.i lctLek. főzve. · .. 

A tarlúlyba Qyüjtölt, kiolrnszlolt lmllaclékzsírl jól eh. 
zúna, szellős hih·ös helyen tartsuk felhasznúlúsig. e.. 

!fa cllrnlloll itllatok (főleg sertés) zsiraclékanya-;c 
gnil <tknrjuk sz_~q1pnnfüzé:..; cl~ljnira lia':iznositnni, úgy· 
fig-yclc111111c1 Ic~cyl'1nk arra, hogy csak a zsirndék.
nnyaghól lehel fchérszínü szappant fözni; az izon1-, 
l1úsrészrk, szőr~ l.;:.örön1 slb. h~u·nús szinü és kellcn1cllc1r 
SZf\~·ú szappanl adnak. 1lycnir~·,11yú fclhasznúlúsuk tehúl 
nc·rn ajúnlható. 

11 csonlof;l)(.'d ],_·i/f'..;:(·iif :.;,,·irndlif;. 

:-.;z:1ryns1narh:'d.:. _iulHil.:, ('S{:!lt·g .')C!'t(''->L'k csonljniJ;;'il ki~ 
füzü!l ::sír. l~!'re n célr~t j'()'.(· 1 ~ nz crnlilclt (!llalok iu1g·_robb 
l;'1bsz:·:r- l's gcrinccsonljai nll~al1nns;li{. 1.:':zckcl a csoniokat 
az jzo111szöycll'klJül kifvjlik, üsszedara!Jol.iúk és 
léye fözjk ki liclölük n csunlzsírl. :\agyuh]J -C1ze1n._:k a 
fözésl güzzel Yégzik, a111ikur a füzt~s ]H.:!'ejl'ZlÓ\'L·l a kihü
lés ulún a tsonl;;:sir a Ic.:csapull YÍZ lele.ií'.~11 µ\·ülik 
és onnan lc1ncrhelő, rfiszlasúga szcri11L lübbf6!c 111iuüsé
gel külö11!iüzt.<.:lnl'k n1cg. _.\ leg!i:-;zlúhb szürl úru élkczé:'i 
célra szolgúli színe liófc..:hór; 1ní.i;:; a n1úsodrangú úru 
gőzölt Yar.;y kivonl csonlzsír - színe szürkéssúrga. Szap
·panl.:észílt.~sre I11indenilz úru 1ncgfclc1. 

I\érninilag 1,JO/o paln1itinsa\·, 8'.?ó slcarin:-1ny, 
olajsav és ;);J;ó linolsay p;liceryleslerc. ús1ioint.1a 
28-35° e:. Szappanosítúsi szún1a közelítőleg 200. 1 kg
júnak elszappanosílúsúra technikai núlronlúgból 2í}i gr 
szükséges . • L\z elszuppanosítúsra ·(j0-~35~:ó-.os vizes lúg
oldatol célszerű alkalmazni, ezzel könnyen szappanosít
ható. 
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A. csontzsír - hasonlóan a scrtészsirhoz -· közepes 
'ta;·talom mellett sózható ki: E célr~ 1:'í:-2'.Jíl/o-os konv

lüsó yizcs oldatút alknhnazzak lc.gelonyoschbcn. 

; A csonlzsirhól nútronlúggal elöúllitott szinszappa!l ;e 
·:·:::hércsszürkétöI a barn:'is úrnyalali.g vúllo.z1k aszerint,. 
heogy milyen minőségü úru. lett szappanos!lv~. „. 

: J-lúziszappan készítésére ntkún alkalmazzak, lolc.i::. a 
\, •111pannvúrnk kcchclik, mint zsirnlapanya[(ol. A .lchcr .,z, Mc 11 l 't" " ' .~Sonlzsirból vcgy'cs zstralapanyag n1c c~t „ '-l _uno ,PIJ?crc~ 

Szappan készilhclő, 111í.r:· a sötétebb sz111u arubol 1par1 
szappanokat úllilanak clö. 

I:ókus:olctj (Olcum Cocr1.«). 

l~zl n zsírns ola,iat a (:oc:us nucifci'~l !lC\'Ü k<ikusz
púlrna ter111ésí'.1 liül - a 11úlu11k is jc')l is111crl kóku.i..;zcliúbt')! 

··- n\·cril.; .. "\ n(ivöni: J'(íh·r~ n trópusi vicl(,1.:en honos. ter
més~ kifcilctt és mc~iTctt ú!lnpolhan rnintcgv 10-12 crn 
{lfrnérüjü,· }1arnússzi11i.í. i,r_:cn Lcn1(~!lY l.~ér.QÜ lcrint;::. 
::1inr1Y1H'n frlil'rszinü. zsíros ola_ihnn i~rn gnzcln.g 111.n.r.::hi:-..: 

· 1-;:z1 n 111nghúst knprúnnk ncvc•z1k .. n1nrlv n11n!cµy 
zsíros olaial lnrlnln1nz. _.\z olrqn! li·ydraulikus 

sajicliúk és ,.,,,,tll'g rafrinúlússa! lbzliljúk .. Az 
1r\·crl kól~usiolaj fch(1 rszínü, közüns('_c;es hörokon 1;:'.

„úl1on1Ún'\"Ú nnynQ: d.e i.c;n1rrcles súr,Qús V:.\gy sar~ 
színÍí, kcvésbbé tiszta úrú is. 

I\én1inila~ a kókuszolnl fü!ö1ncg(bcn lnurinsav l:s 
;,licerYlcslere. an1rly n1c1lclt esekélv 1nenY

' nv;,J,n;i oln,Í";~\'<1~ .~lict•ry]c.':[('J' is -t;iJ(i]l1n!(i benne. ÜJ\'nd:i:· 
2G-28° e:. 1~1sz::-ippnnosíl:'lsi szún1a 2G2. 1 kg-J~t-

elsznppanosílúsúrn technikni náironlúgból p~d1,r; 
szül-:sPgrs. !\z c·lsznppnnosi!:'isrn 30-30°/(J-OS v1zr~~ 

célszerű nlkalinazni. ICisózhaló:-;ága az összes 
zsíro1'- Cs zsíros oln.iol..:. szappanai h.özül a legrosz-



szabb, miért is kisózott szappant belőle készíteni 
hetséges. 

Lenolaj (Oleum Lini). 

nálronlúghól 1'13 gr, technikai kúlilúghól pedig 200 
szto<e.egco. Az elszappanosítúsl lcgcélszerübben ü-8%-os 

kczcliük n1eg és ha a szappano~.ílús n1cg
úgy 2:)-28°/o-os vizes lú,qoldallal folytathat-

. A len magjúból hicleg:n préselt zsíros olaj, 
Y17;zcl utolag _osszcrazva. es szürvc derítenek. f\z 
moclc:.n nyert tiszta lenola.i áttetsző, sárgásbarna színű 
lcrnz~ szagú zsíros ola.i. · ' 

Nú!ronszappanúnak kisózúsúrn 15-18°/o-os konyhasó 
oldatai 1nerr!'c1clnck; })úr ritkún kl'szílenek. helöle 

nútronszappanl, ·~1crt kcllö szilúrd úllomúnyú núlron
~znppant nem ad. F'ülcg vegves zsiralappnvn_g fe111aszn[1-

ll1<)Scittr;if.'. lúsúnúl fag!:;~vúva1 cgyüll alknhnazzúk a n1osc'>szappnnok 
Ií.ercs'.'eclelmi fajai közül a tisztított, 

lenolt;.]at. cs a lchéritett lenolajat ismerik. 
_h .• ~n11ailag 1nintcgy 155'& palrnilinsav. 

~n):r1_st1n~~~~, é:' a~·achinsav glicery.lcsterébül áll, 
,nellel.t fö,a isolmolensav, 15% lmolensav és 
'llV glicerylcstere is található. 
. ·: ~~szappar~osi_lús~ szán1a 195. 1 k,Q"-.i(111ak. e1;;zanr1a 
s1L.sm a. technikai natronlúgból 143 gr, leclmikai ""'Hl'"'''' 
bol ~~dig 200 gr szükséges. 

. 1'ls~appanosítús;\ra lcgcél:;zerübben a 
:;1ze~" ! :1goldatol alk~In:azhalj uk. Nút ronszappana 
~ 1-_,J •' -os Lom·haso vizes oldallal sózhaló ki. trcn1~·Y;'!c 
c.;:"appnna s~~rgúsharna úrnvalalú, kcvé::;bht~ iól 
, za ppan._ F oleg kenő (kúli) szappanok clöáliilúsúrn 
;.:nl n1azzak. 

Napraiorqq olaj (Olcum Hcliunlhi). 

. ~\ nnprnforgö ni:ven i:-;1nerl hazai nü\·énv 
sa1lol;':.ssal iil!itif1k elii. Az így nyert zsíros olcÍjal a 
~ary n1c1;ny1sé.~bcn tal~dható I1y~dkús anyaPtól 
\ a1u ,...,!11o:;<issal cs ulóhb szürésscl tiszlíljúk. 

_ lcchnikni, oszt.úl.yozúsa szerint a Priina 
ola.1, arnelvC't ekezesr és n-)·óuvc6lo]c1"1 
:

1 li,::,r balv!iiÍvsúr.ga. Jc1lrn1z{j ct;;:hP ízÍi ~<;s sz·iot"i 
1 \" '11 . . , .. "~ · 

1.10.\.. e ua, itúsú:·n„ Icginkúhh a gyengébb n1ir1öségü. 
:--cbbry: s~.1rga:.;z1nu olnjal alka1n1azzúk. · 

. , . I\c1111ailag 55~S Jinolsa \·ns. ;3°/o sft'arisavas_ 3010 
!~' 11 in·.:.a:·a.:;.;. es :1.1~:;.. ola.isuvns-gliccrvlestcrhöl úll. .t,lszc1p,,;1 
p; ;;qsita;.;1 :-zúrn:t 1Sf). 1 kg-jünak clSZ::tppanosilúsúra 
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készilésc'rc. Eenőszappanai kúlilúuc;nl cliiúllitva vilúgos 
::;úrgús szinüek. és jól hal)zó szapprH1l szolgúllalna1~. 

Oliva olaj (Olc11m Oliuornm) . 

.~\z nla.i fa c"rclt YDQ\" l'c':lérell boQyójúhól lJréscléssc1 
nvcrl zsíros ohi. A fi·krctt bn,('.\·úhól clöúlliloll ohj a 
1c:.!:!jobb n1inöst'.,gü és 1C,r.;inkú1)}) a középlrnr~cr n1ellctti 
orszú;.:;okhnn étkezési célra szo1gLil. Színe kis;.;é zöldes úr
nyaln!ú, 11alvúnysúrgn, izc l;:tl1crnc·s .. ie1lcrnzö enyhe ízü. 

.'\ hozzúnl.;_ szúllíloll o1ri.i csakncrn n1inc1en cset11cn 
nz érett 1-iog.yóból préselt zsíros oln.i. an1c:lyne1.:. c.supún 
szinc küliinliüzik az c1ü1)1)i úr·uiöl; ez hab,-únysúrga, 
szintén enyhe, 1.:_el1en1es izü. 

l\:L1n1inllflg 20°/o slenrin_c;av. pahnitinsa\". arachins:;i_Y. 
toYúh1)ú 75~(, olajsav (~s 50/n linoh.::1y gliccrylc;.;tcréhöl 
úll. 1~lsz~ppanosítúsi szú111ri 1\1íl. -1 kg-.iúna~.;_ elszappnno
sílúsúra lrchnikai núlronlúpból 1:10 gr, lcchnikai kúli
lú,[.;hlil pedig 19() gr szükséges. 1<:1sznppanosílúsúra 28-
3-I ~,(:-os yizcs lúgolclal a legalknln1asnbb. 

l~isózúsa alacsonv sótarlalorn 111ellell lörlénl1et, e 
célra 12'-1G0/o-os viiC:; kon:yhas6 oldat nlknln1as. 

A belőle clöúllilolt nútronszappan Yilúgos szinéye], 
kcn1ény úllornúnyúvnl és elsőrangú hnbzúsúYal tünik. ki . 
l\lagas úrn 111inll csak li:.ivúló ininö~égü pipercszappnnol.:. 
készi!ésére ulkuln1azzúk, fng.Qyú és l.:_ól.:.uszola.i k.eyerCk
ben. 
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Pálma olaj (Olcmn Palmac). 

_ ., A forró. égövi vidékckcr; lnlúlbaló púlmafa.iok rna 
'\Ulnol e.s n husos lern1eslalabol hideg pr(~c::'l(:; . .::.1_0! 11\·c:·L 
ros olaJ. 1„cgjobb n1inösé.c;ü a n1agynkhúl n;:c.r! 
n1nelynel.~. :zinc fehér vngoy alig súrga úrn_\'nla!ú', íze 
len1es, d101zre en1lékeztetö. ' 
, .. A h_úso:s l_c.rmésfalból clö;:1Ililolt púlmaohi 

e1. tc!.,,.es dl u, sz1n_c a narancssargúlúl a vörösesbarna 
rn_g r_smcrcles. i\Imclkél ola.ifélcség ,\frika és 
bal .iut el hozzank. ~'"«""'' 

Kénuailag közelilölea 560/o Jaurinsav 
·a · ')oo · I · :-. " · ~ ' s"\·, T:: /o o aJsav és 12j·ó paln1ilinsav 
. . t.lszappanosílúsi szitma 245. 1 

la_sar~ leclmi_kai. nútronlúgból 180 i:;r, technikai 
hol 2.)3 gr szukscges. 

• EI~_znppanosilúsúrn 30-:l50/u-os vizes 
~elszcrubh nlknln1nzni. Nútro11sznppai1ún~1k 
1g_cr_1 n1a,r;as, csak 28-30jé, konyhasó oldni 
Yt\~!JC, . 

: "rr~\ .. ~~~(:~n~ színü ol,ajböl készi!clt n:'drons7appnn nlicr 
~~'. 1 :-i~t':is_•- 111 u, 1.~~n _kcn1eny, .iól habzó sznppanl ac1. ,, y{_~ 
.osc., \U~ry- sole!sarga szinü púlrnnoinjLól fölc(T ~;,.,.lil 
szappnnokat úllitnnak. ciü. ~ · ·· * '""' •e·• -

Repce olaj (Olcum Rapac). 

l R<;pc.?1nagbúl hideg snjlolú.s~.:al nyert zsíros ol·tj ,1111 c 
ye!. Ylz.r:uzzcl !iszlítano.k nico· ~-1 n\:·ersola'iJ)a~1 l~i.:]1 .' · .

n·1rrvn1c·nnvi·' „ 'll. ,_, - · ~. ,_ "'1.1.11~1to 
'· :-i.~ : :· segu nya \.as anyarrtól. 1\ ti.szlítoll ol·1j ~--íric '.lZ 

aranysargatül n Yilúnns L·11·r''t;„r ,-:·lto··o· l"l cl ~ · ._.1. • .' · JI ~ ·· --" · · · -~- " '::... « /. ....: 1 ' ; szng~i. ize 
\~ c.1~1 :-u, nc!n ,,I~~Il:n1c!~cn. I\.creskedeln1i ériclc111liCn első 
es 111~ 1 ~oc~ f!;,1nosesu ~l~~Jal ·:::_zokús 1ncgkülönböztcini. 

\.en11ru1ag kozchlolerr 00°c0• cr·ttcas"'. l·JC' 1· .1 
'"'r' 1· l _ ' ~ , '. ~1 , • íC' 1no sav 
o 10 1no ensav és 22'0/o olajso.v nliccrvlcsterc. ' 
11 .: ~lszanp0no.sii~1si sziunn 180~ 1 kg-júnnk. clszan _ annf'í-

1,~s<u a tc. chml.'ar nctlronlúghól rn:J or technikai k.'t!~lt.tnlic'>I 
06 r:rr r·7Ul· ·, e· , . . :-- : '-- '-- • . ..., 

~. ::i ~ . .:··· -~~eg~s. 0znpnanos1l~::::ura i;:.C'zcletbcn csak 8-10 
10 -o:i '\1ZC'.S lu_goldato~ all;:..-d111nzz1:nk, arnclycl ha a sznppn-
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nosodús megindult, 28--30)é-os lúgolcbttal folylalhalunk. 
·- J{isózúsa 2:1-25°/o-os konyhasó old l~lal lörlénik. 

;\.. rrpccoln.i szJpJJ'.·1nkésziiésre a lcgsilúny<1bb 1111110-
ségú zsíros ol~1j. :\,-:; crucasnvas szappan. - an1cly sznp
p<lnúHai: fölön1cgél képezi - Yizbcn nngynn rosszul ol
dódik. 1:<:'.zérl célszerí'tllcn szappnnalapn1rvagban, a1\.úr ke
vcrYL: n1ús zsiri.ldékokkal, plúne li:-;zlún fclhasznúlni. Núl
romz:1ppnnn és kúliszappnna 1öldcsbarna, rosszul habzó, 
sil<ínv .úru. 1\ repceolaj frllin:~znúlúsn n gyúripnr 1nás tc-
1ülclt.;n·11ycr nlkaln1nzú;:t. 

i\linl húhorús nyer"rnyagpóllékol escllcg folyékony 
sznppa!l ki·öZilésérc lehet gyanlaszappannal keverve nl
kail1n1zni. :\z így nyert Yizes oi<lat zayaros és utólagos 
dcrílésc fcllellcnül szükSl'gcs (lú:;cl: folsdcony szap
panok). 

lUcinus oluj ((){c111n nicini). 

:\.. forrl'J ~g(J\· ::dalt o!!l1011os. nitlunk Í;-; lL'.i'Jnt;-;zlL:ll ri
ci1Hl" cserje n1agvnibúl hideg présclé:-;:-:cl clüúlli~o~l zsir~1s 
claj. ;\ n1ng\·akllnll egy yc;-;zélyes n1é~rc,g: a r1c1n tal:d
halr_J, F'onius ludnunf{ ri ricin nu.~rr;c:::.ö snj(íls<iqürúl u::l, 
hor;11 J.:li. 1n tlrli. ricinasznny cyy [clnöll <'IJ?lJcrl halálosnn 
I1H;(,;!11<-':rq1':l1ef. ichril u niO[J n.11iljf('..~·t;nél. J'r'ílc9 hn u::l !f!]t'r
mei:ck Í•ég:i!:. a: c:inin!fÜ J;iof:lnl<isrn IWif!f slil!fl kll 
hc!uc :ni/ 

"~\. 111ag1Jól ~lZ olajat. hidegen prósrlik, rniul:'1n a n1ng 
hé_iút gondosan cltúyoJítollúk . .:\. kiprl·-;cll 01<1.ial rorró
YÍ?.Zcl !öh]Jszf;riisen úlu1ossúki :irnikor ~'- lH:nne léYÖ n1 1~:
reg. n ricín. IllillL feli6rjean~"<.l.~ 111cgalvad t~s szÜrYe v]\;';
Yoiil!1ntó . .:\z így nyert zsiros olai sürü, igen Yiszkú1.us. 
csak11vn1 -.;zinttL:::;1 \·etgy alig h:1lYóny ::úrga szinü. 

l\én1iailag 90°/o ricinnJsav, 1°/u ox-ystearin:-;av é:-; ö(„;;; 
linolsav glicer~·lcslere. Olajsavas glicerylcslcr Larlali!ta 
renclk.íYül csek.ély. 

:\. rici1111sola.i kén1i::i sa_júlsúgainúl fogYn külünlcgc.-.; 
helYct fci~lai cl a 1siros olajok küzöll. Igen jól szapp~1no
noS.ílhntó úaY hidccren, n1int n1cleg úton. Elszappanosilúsi 



szún1a 185. 1 kg-jának. elszappanosítására lcchnikai nál
ronlúgból 136 gr, technikai kúlilúghóJ 191 gi· szüksl',!:{Cs. 
Elsznppanositúsárn leginkúbb 35-38°/o-os yizes lúgolda
lot célszerü nlkalrnazni; núlronszappnnúnak kisózúsúra 
c:-:ak igen tö1nény - 2G-28:,C-os Yizcs konyJiasú oldal 
-- nll,a!rnn:--. -

Nálrnnszappana hófehér, sz lúrcl, igen rncrcy szap
p~n:. I.1abzóképessége igen gycn;:e, ezért tiszlún szappnn
kcsz1iesre ncn1 alkalmazzúk, hancn1 n1indi0 ye~rycs 
z~·iraI:1.p?nya,qban faggyú, i:,rynnia vagy kókuszol;.i n1clleU. 

I""aliszappana világossúrga színü, c:->akne·n1 szilúrd úl
lorn{inyú. l\lindkét szappan yizben ós szeszben l:ítünüen 
oldódik, ezérL ?Zappariszeszek. rolyékon:y szappanok és 
trnnszparcns ghccrynszappanok készítésére alkalmas. 

S:e:dm oluj (Olcwn Scswni). 

J•'CHcg Incliúbfln honos, nlnc~ony lern1ctíi nö\-(;ny tnl:
µ;, i."1111ülc:-:éhr'll lalúlhntú. uli~ 2-:-'.1 n1il1i111élc:r nar;ysúoú 
J!1n,~Yak z::.irns olnjn .. \ 1cgj~,lJ11 n1inüséi-:'.Ü zsíros ~;iLi\~1l 
~;::t_jtol:'1:-isal nyc·rik: n1íg a kcYt'1sl)bé jó 

0

úrul .pctrolcu~n
~tvlhc'rrcl cxtrahúliúl-:. l\Iind n két n1inösénii olnint ulólih 
Yít:zcJ tnossúk é~s szííré'sscl !isztí!j:'1l;: .. \ J\c:'r·c~;krClclcrnhcn 
indini. brnziliai 6s afrikni L'rcdctü olaj is1ncretc.'-'. anH:lvck 
1~1:11-~ 1 ·11i!:ól:c'il c 1 i.;ő (·~: nJ:\--;ud L~inüo.;é;gii z:.;iro-; olaj ]\,~ri'd 

. .·\ . .SZf,'Z:':rn. n1fl,Í útl{it,zé1. Yil~\qossúr~n. nr{1nylag híg 
::llt"d11anyu nla.1: esnkncrn '-'Zfl,Q:tnlan és ízlrlcn. 

1\.én1iailng 5G0/o olajsnv. ·.'181/(: linolsnv, (iO/o J)aln1itín~ 
;.;ay e-; stcarin.,a\" nlicervlcsfcrc. 

I·:Isznppr1nnsi!6'si .sz[nna 1D5. 1 kg-,iúnak cl.-;zappnn0-
sii;'1.-;úra tc:elinikni nútronllirrból 1_,J3 or, tcchnikni kúlilú:;r
búl ~Oll rq· '-'7fJ}:..;,;ot'" " :-. ·' 

;-, - .. -· ~ ;-. . ·-. 
1 ·:lsza pp::u1:Jsítúsú t e élszcrü 1-1-1 :J 0: 'J-O:~ vizes J úgoldai

t ~tl 111c~'.kezde1u. s ha. a szappanosod:'is 111c•nind11Il únv tö
I110Pycbb 28--:35)é-os vizes lú[.'.oldallal fol~·!a!ni.' ~~ 

i'-Jútronsznppnna közepes·- tön1énysé·.g·Ü 15-lSo/o-<>s 
b. nylrnsóolclnltnl kísózhaló. ,\ nyert núlronszappan le-

Jiérszinü, dc nem k_cllö "ili1rd. úllon!ú:1yú "appan. li:úli-
J 1 . 1 l 'c>U ~[1' 11dkét SZGJJ-szappana ia vanysarga, \.I uno 1111nos ... ·n . 

pan J1;:ibzllképcssc\ge igen jó. 

Slcnri1.sa1.1 (:icidu111 S'lcnrinic11ni. Slc.:1r:!11. 

.A.ru})eli an\'arr a111clYcl slcarin""'aYlnr!a1n1ú · glicery
lcslcrekböl (IÖh.''.;' fagg)·ú) nyernek. a 1na7asnyo~_t1sú 
auLoklúyllonlúsnúl. Ennek az cll>nnlúsnal:. iLeive n1uyc
lelnck. az az alapja, hogy a zsír~a\'~L.; gliccrylcstcrck kö.~ 
rülbclül 20 at1nosz!"ériku:--: n:·o1nú~; '.-1 ennek n1egfcle]o 
210 t: 0 hörnl'rsl·ldct ha!úsúnak liosszalib idci,q kitéy(•_ 
:.zétl10111lan2k :111-:.r_dóeleint'ikrc: z::írsayakra és gliccrinrc. 
Ezt a lJonlósL lcrn1észclcscn n1ngasnyon1úsú knzún~1\.bnn 
_ aulok\úyold1nn - yég1.ik Yízgüzzel :.; a bontús 1nnen 
nYerlc p\neyezé::.él. l In példúul a faggyút ilyen n1óclo11 
sZl·í.bonlj~'ik. ÍH.!Y f<"ílörncgél1C'11 s!earinsaYnt. keyesebb 
1ncnn\·is,l·_('hcn Ó~1ln1ili11s~1\":tl {'.·:.; lJ}ajsaYnl nyernek. Ezek 
ti zs[r! . .;ay[J\. 1ncaol\"~1d! úHnpo\L:_111 nz Hl!loklúY felső részén 
l;eli;c·?kcd!~ck (,], 111ig ;·1 nclil·Z{'l1L 1':1.\súlyú f~licerin a 1-:.on~ 
dt.:l1zú1t >:jzi~t~l LeYcrcdYt', az :1ulo1.:l{tY nljú11 í'uµlal helyet 
és ounnn :1 kn7.ún ~dsc'i c.~ap_j~·1n :'ii kicrcsz!hel<'.í. . 

1\ széllionlolt zt.:ír~nYak fol-:ozal.osnn ll']1ÜLYc. fizik<,11 
:::ajúl::.;\~uk szerin! lit·lyc'zl.:t'dní'1·: C;'l nz aulok1.úY!Jn.n; .. _t~!t'.t~ 
az nlsú ré:tPghen n1flra{l a n1C'_Q.-;ziJard11l! .-;tPar1nsn\, fololtc 
a kcnüc:-:úll~Hnúnyú p~ill11ilinsnv és czeklöl e.lYúlYa -~ .l~g
Ielsö réleflben a fo1\·ékun\" ola.isa\'. 1.\z ola.1sav leon1ese 
11tún ;1 :'t~arin- (:s 1'l;dnJilÍnsav~1s rl·sz! alacsony hü!"okrn 
1nele~ilYc, ccnlrifllf-~<\lússal "·úlasz!júk. el .eg·y:nús.tó.1. l~z a:
c!yúlasztús icrn1l•szc-Lcscn nt·111 nyú_jl tel.ics 1zolaL1sl, r11111-

nck nz n küYctkczn1é1 11\"f.\ hrif~Y az úrubcli ~lcarin:-1avl.u~n 
("lcarin') 111inclig n1;Ú·ac1 ·1-G~-(; palinilíns'.lY . is.. I· .. z 
~1zon}inn a s!carinsa\· fclhasznúl(isút gyc\~y- cs Ipart ce
lokrn ncn1 zaynrin. I·Ia n siearin:::.1v tuYúlilJi lisztitúsa 
szüksl'gcs. úgy aZt szesszel. cxlrahúl.iúk, ulül;L n sze.~zes 
olcln!ot }1cp:\rologtatjúk L·s ll_yen Inc'lclon nyerd.:. a vcg}·dcg 
Liszla slcarinsavat. 

1\z úrubeli slcnrin 1tóft:h6r, íztelen, jcl1en1ző S?)lgú, 



zsíros lapintúsú any~1~. vizbcn 11Pn1 oldódik, hideg ";;:c>sz
hc~n J-:c::_~:;~(\ for rú sze,~zbcn hű.)ég,'scn oldható. 01 \ aclú;
pnut.ra :)!)-()0 (~ 0 • 

J\úiril'.r;1- l:s. k:'ilitt1nhydroxycldal éppen ú.C:.Y, 1ninl}, 
nal1:iun1- cs k~Jc1.un1'...:arb~n<'ittnI I~önnycn sznppanosít
hato. Szappana1 t1sztan alig hnszn:tlalo.sak, mert 
vül merev ~z~ppanl ad, amely nehezen habzik, de a 
hab, r:ndkl\:uI dús, tömött, ezért horolrnszappanok elö
<-1llll~t~~Itra zs1ralnpanyagban a slenrinsayal gyakran alka1-
n1azza ..:. 

„ .. .- Elsz!'.Jll";no.sítúsi szúrna Hlíl. l kg-júnak elszappanosi
L1.\s,11 n lcchn1ka1 nalronlu,gbr_il 1-10 gT, technikai kúlilúnhól 
1!,G ,gr szüL~t·grs. ·"""' 

~~7;appc1nnsi!úsr:-1 lün1énychb - 28-~)Jn/n-os Yizcs Iún-
n~f;_~llo:-: alkalrnn;-;nk; sz;_1ppanni ld.-:(izús(ira lt..1 rrcéls1.crií1)}} 
1,Jic-us korlyh::i.::ió l~s 2°/n-os nn!riu111- '-"'l(Í\' '1··;1,·,„11r"11·lic1 t - - lj ·'-, ~'- .„., -
na vize;-; 01c at~'tl alk:ll1naznl. Sznppnnni ll2jfchérck. 
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ronlúghól 1-10 gr, technikai kálilúgból 196 gr szappano
sílja el. 

· Elsznppnnosilúsúra tön1énycl1b. 28-35°/o-os vize:: 
Júrtoldatok a lcn'1lkalmasabbak, kisózúsúra 15-18"/o-O' 
k~~1vhasóoldaL ;\kaln1as. Szappank.észilésrc c.f:!Yn1agúball 
ncHi alkalmazzúk. búr kitünö szappanokat ad. Ki nem 
sózoll szappanok szabad lúgjának lekötésére alkalmaz
z~_Ü\. a s2,app'1ll_!-{y:'lrlú.:}.ari. 

Fe nyűgyanta ( Colo phoni wn ). 

A fcnyöfajt:\k fúinak sebzési helyén kifolyó sürü lcr
peHlinhalzsamból (Yastag terpentin) nyerik c!cszlill!'tciós 
itlon .. \ <lcszlillúlúskor vissznn1aradt szurok~zcrü ~d1yng 
'l fc11Yű.n-ranla, vany ]1cuedüoyanla (C:olophoniu1n·). I'.:.z 
~·ilúgc.;~ ~'t1,Qy sül.ót~l)L sú;gasZf.i1ü, igen törl~kcn_y, úllúlszú, 
üvcgszcrü Qyan!a . .iel1c111zö illatú. \~ízfürcllin ti:-;ztrr folya
dékkú olw1d meg. \'ízben oldhatatlan, szc"hen, chloro
[ormban és acll;erhen jól olrlhatú. Alkali liydroxydok cs 
carhonulol~ yj~;;c,:; oldalai s7.nppanosil.iúk. .\ kelctkczt:lt 
~:zappnn nyúlós, barnúsYörüs anyag. igen jó hahzól:_l,pc:--·
"écrü 
. n .i\én1i~'1ilarr n fcny{)rf'1.;nnin csriJ:nr1n tclícs i; e1n1-.,:isl·g~„-
ben NYanlasa~;at (nhielinsm,hvdricl) tartalmaz. - ' 

E'iszappannsít:'tsi szúrna 195. l kg-iúnak cls7.;1pr1nno
sítúsúra lec.hnikai n;'llron1úgból 14,! Qr, lcrh11il.:~;i l-:úlilúg-
1.iúl 200 gr szüksl•ges. 

El:-;z':1ppano.'-d!:'t~.úrn közepes U)n1én\-,..;<1!2;Ü (2'1-;)(1~<) 
Yizes ]úQoldniok!'it hasznúlhalnn1: fc1. :\'úlrnnsznpp:tn:i.i 
igen tön1ény sóoldatok melleit sem sózhatól; ki lükélc
tescn. 

;\ !.:creskcdclcrnbcn clöforduló ;:.,ryanta löbbiéle n1inö
si'gÜ lehel. an1elycket leginkúhh színül: és úllú!szósúguk 
szerint osztúlyoznak. ~Iiuti:n a belőle ti>zl:in dii:11litull 
~zappanol: sötét színüek. és igen tapadósak. czé!'t li~zlún 
a fcni;önvnniút szappank.Cszitésrc Jclhasznúlni ncn1 lf'l1ct. 
csup{in ~Sírnlapanvng1)a 1.-:rvcrvc, kb .. 35-.iifJS:é-ig. 1\vv11 
1nódon főleg faggyú és ricinus oln.i n1cllctt kilünü ~z~qi-
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-~~:n7~-;~ra1apot a_d: ~n1~lynck. úgy nnlriun1-, n1inl kaliun1-
0zc1pp,1.11a JrnJizas1 CS l1sztilóérlékél YéVC a]apt1l CS"l'fl"fl · 
nover l 1 '] l . <. ' " ..... \_ '-

1 
"-·:-... 1 o. a \.O \.uszo a] szappanaival. 

, -~\ .~enyögyanla if;en könnyen szappanosítható el. a 
~1~ e~~ ~zap.pan .. a zsiradékok szappanaival keverve· ··1!" rr 
-rt\asod1k cs konnven fchérithclö· 1·1,·cr 'd ! .. „ I:; fp ." . l'l . ·· ' 1 1110 on a 1aztu 

fl}Og_\an a' pljlC!'CSZ"PP"flOl' el" 'll'l' ' . 
1 

· "'°t "' \. - 0·1 1 ·1s'lra yen es · 
n apanyag I'eldolnozitsa mell ll ]" „·'1, '" ,, .: , „hY , zsir
aclnnk. SöL 1l1inl ... '1:1 ·. . e_ \.l\d o 1n1nosegu szappant 
l1úzi oap)rnriol·J ' 1

1
ni fo,g.1iil,: az clszaprrnnosílolt g:rnnla 

. "„' - ' \. 102 \cvervc 1acn · ! 1 1 1 · 1 . ·. , 
piper:_·sznppant sznlr_:últrll. 'Tf· .io. ,:a).7:0 z~zn1os?-.cs 
lll'IHlen lckinlclben indokolt!-} en lLHl} u felhasznal:l'a 

illarönri lrn n (S ni ri 11 m h 1Jclro:r1Jd" l 1 l/11 ). 

1\ régchhi iclfibPI 7 ·, • 

oltott mé"zel :
1
]] ilnl': 

1
'L ~mrnornakszoda vizes olclnlithól 

mc!lctt c~,lc:it ' ·] "'s clo; il]:cr_ikor a nalrium lwclroxvd 
' · nnrar ional kcpzodil· Eliibh' · · ·· 

km olclrn mar"•d u'c'l l .. -. 1 · \'n ~ 1 a vizes oldat-
clék alakj:'ih;n ·~·,\Iil; '1' '\ ' 12 _>en ~e rnt;;llan lévén, csapa
tiszi" olci"tol l „ t : cs az olc,at aliarn leülepszik •\ 

' • <I t<l con vc es ] »n , l · l · · · 
nyerték n nalriuin h~·d.ro ::-:rncn es t?:~ )~n hep~1r?l~glatva 
clcktrolvtos cl"„ll't: :t l X\th>L.i\Ia cs,1Lncm k1zarolag az 

·· · - oa l dS iasznal.iak. · 

28 

A natrium hydroxyd rostos, kristúlyos szövetű, fe
]Jérszínü, átlúlszallan, ,szilárd anyag. Tömbökben, rúcl
alakban és szemcsékben kerül forgalomba (a technikai 
árul csaknem minden esetben szabúlytalan alakú töm
bökben gyártják; szine szürkésfehér). Vízben kilünöcn 
oldódik. erős hőfe.ilődés közben. Az í,c;v nyert oldatot 
,,nátronlúg"-nak. nevezik. és ezt a1k.ahnazzúk. sznppanfö
zésre. Ugy a szilárd nntrium Jwdroxvcl, mint vizes oldata 
a levegőn állva széndioxydot szív n1a.gúba és rész11en nal
riumearbonátt:\ alakul út. Ezért tartsuk a marónúlront 
a levegőtől mindig jól elzárva; vizes oldatot pedig eseten
ként frissen készítsünk belőle és azonnal lrnsznúl,iuk azt 
fel. 

A nalrium hvclroxvd nem szúzszr\wlél;os úru, hanem 
8076 natriun1 h·v.droxv.élot., Yizct ('.s nalrinn1carbonalot 
tartalmaz. Előíri1snimÍ1úl lckinlcllel voltam erre a sokuk 
úllal figyelmen kívül hngvotl körülménne és elöirúsai-
1nat úgy köz1ün1, 11ogv a fr-ltüntc!clt lús::érlé'.k n1indPn 
esetben a S0°/o-os natriun1 hyclroxydrn yo11nlkozik. 

ilíarn!ciili (I\alimn li1Jclrox1Jdatmn). 

Elö:í.llítúsa. sniúts~\::::1i azonosak a nnlriun1 hvdro:~y
clévaL Eiizclíléilcq 90°/o blium hwlrowdol tartalmaz és 
emellett kalinn1 carhonicurnot és Yizel. 

.A. nntriun1 és ka1i11n1 hvclro~>·d viz('s olr1nlninal: lúg
törnénységél a kercskcdclcmlicn D:rnmé (Bé) I'nkoU1nn 
szokús n1cgnclni. l\IiYcl trq)asz!alalon1 nz. hnuv a Dn11n1é 
fok.ol~ szúzalékrn Yaló útszún1í!:'tsa snkaknúl nchézst~r~ckel 
okoz, Pzl~rt elöiralnin1han fenli lú0oldalnl~ szúza.lókos 
n1ennyiségél gran11nok11an kifejezYe l\üzlö1n. Ezcl<:. nz ol
datok. n1indig 80 11/o-os núlronlú_g, illc\.ye U0°/o-os kúli1úg, 
te11úl technikai vagv l~ercskcclehni úrura vonalkoznak. 
Ugyanennyi vecnclil ·a Gyógyszerkönyv últal előírt ]úgok
ból is. 

A núlronlúg és kúlilúg úgy tisztún, mint oldalaiban 
veszélyes n1éreg, cröscn n1arú és roncsoló ltalúsa 1niall. 
Belsőleges mérgczéseknél ellenszerül citromlé, híg ecet 



Yngy híg. horkő;-;av oldat alkalrnazh[i!.Ó addig i~. !ni,„ or
'"_'.ls: se:g1~.fiég é1~kc7:ikl I\.é,zzcI lúgokat !)Ohn.~c érint~i·tnk, 
11:c1 t a bort old.1a cs Ycsze]~·cs scbckc! okcizhn! ! 

\Ti::rncnles nalri.111!1. carb.onat (:\ralri11111 r'orhonicuni). 
Ammo111ak szoda, szilcsó, szóda.) 

]-" ( ;\te1:1)nészc,tbc.n. is. lalúlhaló. néhol a lalaihól Yiriiazik 
·'.·'. .„.n ~so . EloaH1lasar~ a. Le Blanc (•s a SolrnY-l"élé' el-

J
L;d.1sl "H1snlnrnz7;al~. Elobl!1 kösóból, t!lóhLi ,11nmonium 
" 1 oca1 ionalhol mdul kJ. 
.• _:.\ ~·í.~1ncntcs nnlrh~1ncnrbon:1l fehér, nlaklalnn por, 

~.:'Q' r
1
1.;L1hns .. ~nyag, YJZhcn .iól oldható. c1lclaln crösrn 

.t..~o;.; \c1nhatasu. 

Ugy a nalrimn-. mint " l· l' l · · 
11 .. : ·. , . u "'n 1un1car Jonnt norn1'd1s 

'nm.ison a zs1rol- c's z··1· 1 - l ll . . ' · 
l. l TI · \ „ __ .., ros 0 rqo ~ e Jontnsara nen1 nl 
,a mas. LZt az clbo11t:1st csol· l •· · 'I l ' -

· ~ • ~ u ... n1agas 10111ersc.;;_ cten és 
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_·,:/·:,ennek. n1egfclclü rnngas 11yo1núsou (8-1.U al111oszféra) le
:·Iiel csak elérni. :\z ehhez ;.;züksl•gcs berendezések. azon
. ban olyan k.öllségcsck 1 hogy azok beszerzé::-;c csak nagy 
i.izen1ck részére lehel renlulJilis. 

li. SZ . .\PP!1NOii r.;.:~SZliTES]DiIEZ F~L:fi.o\SZl"llliir 

EGYÉB .c1.NYi!.GOií. 

ii l;tílvi: (1iqirnc communis). 

A mindennapi élcli1cn hasznúll kútvíz löbb-keyesebb 
-0ldolt sól tartalmaz. Ezek közül főleg a calcium és mag
nesiun1 sók. a szapnanokkal csapadékol l'.épcznck, azaz 
yízben oldhatatlan vc.~Yiilclckké - calcium és magnc
slun1 szappannú alnkíljúk úl az e.~yébkénl liszla yizhcn 
oldódó szappant. ,\ kúlYíznck ezl a lula.idonsúgúl „ke
rnénysé.gnck" nevezik, vag·~·is az oldoll sókal tarlnhnn:i::ú 
vizel „kcn1ény" víznek inond.júk. l~zzcl szen1!Jcn az c:-:;:·)
yizet és dcsz1il1'tll yizet. rniYCl azok oldoll. sókat m'1n 
larlalinaznak, „lúgv·; víznek. 111ondjuk. 

A szappanok készilésérc az elrnonclollak alapjún 
csal\. a „!úgy;. vizek alkalina:-:nk, tehúl vagy a cle:-:zlillúll 
vízt Y<l.Q·~; az c;.;üyiz. ~\ 1nn l':<1knc111 111indc11úll l'cllalúlhnlú, 
nagy 1nélysé1~böl 11ycrl arlt·zi YÍZ csekély sólarlahn;i n1inll 
(calciu111 és rna„~11esiurn ;-;.r'ik~tt ~dig larlaln1az) szint;:'n '.l 

„lúgy" ylzck l\.özé soruzhnló és igy szapDankészílésre fcl
haszn;\lható. 

Ha mcp akarunk J:'Yiizöclni arról, yaj.ion a felhasz
nálandó YÍZ szappanJ"öz("rc alkalmas-e, Úf:ff old.iunk fd° 
benne keYés szappanrc>Zcléket. Ha a nyert oldat tiszta, 
opúlosszínü és kicsapócloll fehér, pelyhes üledéket nem 
ad, úgy a víz szappankbziléshez felhasználható. 

Glicerin (Glycerimm1). 

A magasnyornúsú auloklúvhontúsnúl nyert nyers gli
cerin desztillálással liszlíloll terméke. 
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1 Szirupsürü, édesízü, Yízliszta folyftdék; Yizzr·l n1i11clen 
nráhyban elegyilhetö. Az úrubeli glicerin közelitöleg 
10-15'/o vizet tartalmaz. 

Glicerinszappanok L:s kozn1clikai kenöcsök. (kré
mek), fogpépek stb. clöúllí!úsára alkalmazzák. 

S:cs: ( Acthyl-nlcohol). 

Szesz elnevezés alatt mindenesethen go lfrfoaatszú
Z;)léko::: horszeszl értünk. an1r1vet az iparban 1zr111l·n..-íl.ö
' ~rtalmú anvagokhól (kukorica, burgonya, úrpa stb.) el
rukrosi!,ís, maid ezt ki',vctö ericöités i1ltnl idlitanak elö. 
,\z alcoholt az eric'21ett lé: (cefre) tartalmazza; cbböl azt 
desztillúlússal vúlaszljúk el. 

.:\ szeszt a sznnnnn.QYúrl.ú.:;núl az útlúlszó (lrans
parcns) r:;licerlnszappannk és a folyékony kézn1osószap
panok elöitllilúsara alka! mazzák. 

A.. SZ.::"\.PP:\NOE I1:\ZI ES L:'i.BOR:\TÓRKUitil 

E!„{)JiLiLiTliSrIBA sz~JEiSl!.":GES ESZJ!Iözö:n: LEllR.!iS.1. 

.S:nppanf(J:ö edények. 

1\ 11:'1:-:i vn,!lv lnh0r:1l<'1riun1i szappnnf{)zc'.~s cél.inirn 1eg
ink:'ih1r n vürösrl•z}1()] 1-:L•.o.;zítelt. 1it>liil únozolt üs!ökct 
aiúnJlúk. de rrrc n r<'.~Irn Blí'!:!:ÍClcl 11órn1ilYrn vnsl1ól Yfl,Q}" 
h.{1dng}1(1] kt':~:?ílC'lt ol\·n11 !:·:~as cclön·y is. nn1Plvnek 1H'lsö 
[cJülctr Ónnn] Y<l.\.!V ZO!ll:'~nr1lCVOilÚSSaJ \"DI1 e!l:'livn. i\Z 

edl~n\· r1lnk.i:'it illP!ü1r~ ]c~'inl:Lnk n ,i:;Cnnbö!víí nl.iú üstök~ 
va_gy na~~vnli]i füzöfaz·.'l·:~tk. nn1elvcknck. alapúlrnérö.if!l\. 
azonos na.c.rvsú,Qú n n1n_c:as~;{t_Qukkal. 

1\z edény Hagysú'..f<":l rn~ndig úgy n1érclezzük, hogy~ 
1 k_c; sznppa11a11yng fii1.c>.:1::11ez lcgn]úlJb 7-8 liler _ü,rla:·
laln1ú \'özöl'clénvl alkalrnnzzunk, ho~'.V n szn.pp:1nosilnsnal 
az crö:·~ rrdhnbz~·is kövcik('ziéhen n szanpnn nz cdén-yböl 
l..;,_i ne ft::·-.-;01i. Igen cl·J:;zc:; :''! 1nl',~~ a fözü(·clénv 111elll~ egy 
hosszú nyéllel c!lútoll, k!i. :• !iler ürtartal111ú zornúncozotl 
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ki1nórö cdénYl bc~zerczni. ~uncl!ycl -n ké:..;z sz~1ppnnl n fi). 
z6s Yégczlévcl J..;,_in1erhctjük. 

:\ gvó&.:YSZCI'Lúri Inbornlúriu1nokhnn és r~zc111~kben.;; 
t'Zappan!'özös céljaira lc•r:!in.'.{;'tbl; gőzzel n1~l~~1tl;cto;. d~~pl~ 
aljú, félgiiml> alakú. hclnl onozoll Yorowcz u_sl':'k.c 
(dnplikiilnrokal) alkalmaznak, amelyeknek n'"'gysagat e 
készilcnclö szappnnrncnnyiség hatarozza n1cg. l~zeknck. <': 

"őzzel Híthctö duplikútoroknak i,gen nagv előnyük a köz
~ctlcn fíítésü füzöedényckkc1 szen1hcn az. hoQv az anya~~ 
odaégésél kikiisz(ilié1lik <'.1:..; cg·\'1.•nlclcs. ~-:zaliCilvnzhaló 1 1 .-~~ 
fokot biztosítanak.. 

1i ,1„:appono1" flcprrc;S(;r<' hos:n<Íli es:kö:r')/..:. 

T~eg::-tlknln1nsahlJ:ik erre a cl:lrn a l:cn1ényfúlJól kf~ 
;:;zült, 55-00 crn hosszú l:s G-7 cn1 sz(·lc:-;. lapos kav;:;
rók., a111c1veknek fc:gú.in hen!:!crcs alakra vnn leqvalulvr,. 
Sok:in Yaslaf,! üvc.Qp.{ile;'1kat a_j;'1nla11ak erre a célra. 1~zr.~\: 
azórl nrl!1 a!kaln1asak. lll('!"i a 1n:i,ga:;nbb hö1nérst~ldcL·t 
nz Ü\"C''Cf nen1 bírja ('.." l.::önn\·cn sz(:tpa!togzik. 1ni:\Hal n fi-
110111 r;vcc.rrt'.'szek. a süríí sznppan1nnsszúb<l julnal..;_ és c·n
nan nehezen túvolilhalók cl. Cfyúri h::rcndczóscknél ?1..: 

állnndú kaYarú:-;t a f(ízt.':s teljes ideje alall külön e ct~lrn 
~7.crkc~:zfcil :.inlo111ri.!ikus lzayarók \'('gzi1:. 

_,1 s:nppr1n0L ll<"s:::il(_;_-,'érc alkolnicz:oli JuJforrások. 

;:\ sz;ippnnfüt:(:~,r\• \'elhasznúll höf1.q·rúsok löhbrél(< 
lchc·lnc·l·:. f,cgci~\·~;:;;c~:·Ct]Jh a1aLiuk a n1indannviunk úli~lÍ 
jólisnHTl üslhúz:1k. J·:zck cröS kovúcsolt vasból készült 

.. Íüzlielvr·k, felül nvit(Jt!n], ös cbliC'n a n\·ílúsban hclyezil: 
el n f('i;<éíüsUH. ~\z C!s!l!(~z;i]: 1f'L!inkú1il1 í"ci- í'.•s kéJszéntf1zv· 

;·annak szcrkeszlYC'. cscllv.Q gúzfül(:si'C is fclszcrt'i~ 
he!("Jk (;ll. ahol r~rrc :1 cl>lrn Yilú~íló_gúz úll rcnclelkczl:srt. 
J\z ü::!Ji:.;1.nk éul'.si tcr111l'kc:inek clyezcl('.sérc füslcsöyek 1 ' 

all~aln1aznnk. ~n11clvekct ::i. füz('ihelyis(\<_.! (laboratóriur;: „ 
't:.{~111('11\·n·\·iL'!.<úlian \'·ezc!ni·k ÍJC'. ~\z üslliúzak inint hűfor1·;" 
sok l'öic . .!:.:- n;1::Y(1bli n1cnnyis(~gü :..;znppnnok lcészílésérc :11-
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Laln1as::tk, igy el.süsnrban l1úzi:-izapp~111ok k(·:-:zités('.t'C :;zuk,, 
túk felhasznúI11i. , 

I\iscbb u1cnnyisögü szapp;n1ol\ ('lüúllílúsúra r~1-
:-:1.l'.·ntC1zelésü ln]~ar<.'.'ktüzlielynl-: is alknl111asnk; 
inokhan peclig szc•sz, pelr(il('tl!ll \"a~,.(.\. g:'tz k(ir(\gé)k. ~1 
,iyrJ.: lPginkúl)}J úll\·únyra szcrt·l! Yaf!y lnpo:; k(·rctb<' 
{·p[!t'll (Qázrcz~'.ú:: hbfnrrúsok. 

Lnboralóriu1110Lhau sok vscllH.:11 alk~1!111nzzúk a 
isnirrt 13uns{·J1-!"1.'·l1• gúzé.:..Jikcl is. ainclYl'k fülé l'l'Ü~ 
iiúroinlúhrn ;':ll!!_\;\J..: ~l füziJCi.-.t()!. l·~zt'k a7. C:',~ük n ''""""'·'
f(izós rl:ljaira keYésse alkaltll~1.c;;1k. inert n 1i<JJ a 
al.]<'tra l'gycllcn pontr:1 sugúrozzúk, i.~Y a liü clo~;zlúsa 1 crrrcJ:t. 
U"!],;l>lelv.'i l>:s a·füzct odal1i_!l·sc l1alvú11Ynzo!l::11 rc111i{d!. 

:\ szappa11_füzl·s céljaira kl,tsl~glclc11ü! ll',!2:<'!'Cdn1('nyP
srbbc11 alkalmazlwli1l; n gönc! fiilhcli.i dup!anljú üstök 
(duplikútorol\). ,\ duplíkút"c·rnk 1nclegítl1sl1 rc nlkal1n:11.nq: 
n(,izi vagv alncsou-y ·vaav inauas 1t:ul.;,()r11\·01n:'i:.:l1 k~11,'.'t::qk
fjall fi:_(l(~sztik ('s ·a k01'JZÜ{li~t ~~<'i;t \"(•zvtik c:-;(Jv(~11 ;',\ ·1 

g(·:izü;-;lüklJ(', · i11a.id Yissza n kazúnlJa; lehúl ilycu 111úclou 
:1 r;üz zúrl rcndszcrhc11 úrn1nlik, ~unil:or is hüútadúsa a 
ie0\cdvczöbb. r'~Zt'k a dpuliLútoro1~ azonlian igen kt>llsé- _ 
~;.:..".! herc:ndez(;.;l t(:iclcznck fL·l, igy í'ölcu a ,~yúripar gl'.pei 
kiizé. snroz11;:i<')1". I~egföhli elÖll'iÜL az (l;.;szc:.: l1üfurr{1sok-
l·:al :-;zc'111hL·n ;1í:. !10'". n: ~'.(/(;:,;: iistfcliilr'f('f (1: ilra111l1í qö: 
·1q1enlcie.r:,·en inclc_qili (1: .odu1_;.o,;,,: ucs~·(;{11(' iu;l!;iil. J </6:-

rillul lcud1J!l J1/inu'11n11is(;" n trr'i-: 1iru1n!tis1í11ul lcrnui.'>:eic
:>,"ll s::nl>ál.17u:h11l1L 

.'t s:r1ppunFi'i-::/i i1i.11un!1uqof; {('luld(í.<-:1'1ru hus:n1ílt ed!;il_17ck. 

:\ sznppa1101.:. föz(·s~rc alknhunzoU. inarúl!\gok vizes 
nldali1i crüs inaróhulúsuk n1c1letl int'·g nzza! n kén1iai Lu
injdnnsúg~al. is bírnak, ltof:\· egy{';.; fl:1nekel - 111int pl. 
az alun1íniu1u - és ycgyületckel ftlolclannk, lovúbbú. 
hog-y vízlH.'n oldúsukl~or igen n1n,r.:as höfoko! tcr1nclnck„ 

J.\z cl11101ulol1~1khól kövelkezik az, hogv tü1nény lú-
gol~ oldúsúra f1vcP;cdényckcl 11cn1 alkaln1nzhalnnk, 1ncrt 
az f1vcg rossz Jiöyczctüké1 pcs~l,géböl Idfolyóan a ll1gok. 

';\ 

oldú:-;aknr képzödütl igen nn1,~it-.; !JC"1tn1~·r~ékletct nc1n l:ír.ia 
1.;i t'·~ clpallc.ui.. l'.gYaní_4y alknln1all:1nok az alu111íuiu111-
!Júl ké-;zült cclL;nyck is lt\Qok nldúsúra. n1L~rl ~lZ :tlu111iniu
n1ol a lúg oldja é·:-: i_gY fén1,-.;zcnnYezés kt:rülheL czúl!a1 
<l .-;zappan anyagúlia. 

.\ lL1gnk ft:loldúsú1 a 1.1,111:'111cozo!t i'é111vdé11yekcl (111cn
:-t11'a), Y<ll(Y Ynstag Úll rl·le!:.!gel licYolli.., rCzeclényekel leg
rélszcrühh alkahnazni. :\ll~alicarlionalol~ olclúsúl ;;6gcz
he!jük. ÜYcr~cklH·n is. 1nerl húr az uldús c:h11cn nz csc·t1H:!! 
is lelí•n1Ps liíifl'_i!üdt:·s.~cl júr. ('Z a hli nrúnYla;:,: lassal1bnn 
ú!l elö. 1ni11t ;1, lt't~ok \'clnldú:-::'i.11;'11. 

.\z oldús alkalinúYal 111i11dig a küvclkczü inúdon júr
iuul:. cl: clüs::-:iJr n ki!iszlilol\ zo1núnt·nzo\l fé1nedényL1t 
~ni'.·rjük ll' :1 lúgot. n1ajd ünl.-.;ük lio1.z;'1 a fcloldús~\rn ~'.?:ú]-:
,.:(''"l'S vizel. .\ kvYcr(J.:e! 1110,;l Y;L-.;lag;1]1L1 ú:,·1'.~p;\lt ÚYal 
!u~ !elits fcloldúdúsúig úll~1ndúa11 la~;:~an k:1Yarg:1..,:-;uL. 
!P.cri l'Ílcnkczü L'Sl'llic1~ ;1 1ú'..'. az vdl'ilY ;ilj:·i11 sziyc'J-; Lére~; 
„1!;1L,i:"l1'.\!l :'dl (),_,_,<-:(' l1 ~ c1111l:k u!(il;1g~;,-: ~·1·!old:'1-;a 111;\:· J!;.'

ll('z :\·nlna. - _\z í,uy nY<'rl lú.~,ilclal.ot ;i szupp:1ti\'i)zt\.; 1 ·(· i
~p'tra ]cl!clölL·~ <1zon11:,:\ !iasz11úl.i11k f{'l. incrl 11 h\L(old:d 
_!c·yv.~{i11 úll\·a lassan c:1rho11úílú nlakul úl. 

Szilúrd úll(\JllÚ!1\"Í1 s:-'.app;niol-: _..:,zür{':.;1"l !iúzi \'rl'.'..'.Y 1:1-
hcralúriu1ni l'lü:'dlil;\sn:'i1 rill\ú11 Yl'~l'ZZük. int~rl -"i1,1i11l 
~vnkorlati cl()úJ1ilúsaik isn1t'rlelt.':-;(·1;L~l lúlni fog,\uk - ;;o!,:
.k~1l rt~lszcrühli a kii11dnló !lYL'l''.'inuYaun\,: (f('lnl\·n~ztnlt 
z~,iradékok, illet \·e lúgoldnlok·) cHízvle~' lHt\~f~~ürl'."l'. a1ni
·l\or a belőlük l'lüú!lílol! sz:1ppnn 111úr ulúlagos :-;zürt~l 
ne1n ig(·n·ycL 

l\Íús ~t7. C'.-;(·t azonban aZ úllúlszú (i r~111sparcns) _i_:lycc
rín ó.-; folyl1 kon.\· szapp:~nol.:núl. 1~1ühbiekct lcgc{1lsz('riill
hen :2-B-.szoros gazc-r('IL~gcn, felolYnszlo!t úllapolban. 
111clcgcn szíir.iük, utóbbiakat H-8-.c;zorns gaze-rélcgcn. 
L'SPtlcg síír:ü y(:szonrnhún. TJjahLtu1 a folyél-:ony sznppn
nok szíírésérc cl1lszcrücn alkalinazhatunk ~1 kcrcsl\edc-
1Prn!H'l1 lH~szcrz(•tl olyan szürözsúkokat, n1nelyel~et föleg 
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eddig csak. a borok :>zürt;s('rr alkaln1nzlak. l~zckel n s rü. 
szövelböl készült zsúknkat alkalinas úllYúnvrn szerel ük 
fel, a rújuk varrolt né,qy akaszló-szalag sCgílségévcL .·\. 
szűrés ezeken a szürözsúkokon gyors, inert az oldat súlya 
is c!foegili a folyadéknak a szürön rnló úljulúsúl és kcilü 
tiszta is a szürlel, 111erl a szürüzsúkok auvacra irfcn fino111 
sürü vúszon, a1nely a legtöbb esclbcn ~-.til'k.rÖ~" sziirésl 
biztosít. (L. „derilés") Ezek a zsúkok lcginkúb!J 'J-10 
liter l'olyadékn1C1}nyiség hcfogad{1súra szolQ;'tlnak é~; szöl
h.\szeti és borúszali cikkeket úrusíló kcrcskcdéseklicn SZ('
rezhelök be. 

11 s:nppccnof; kiöntésére has:nrilt form<i/; ismertetése. 

:\z elkészült. d.c 111éu 111C'ler,- núlron és veuves (11úiru11··· 
kúli) szappanok .. lch ü lésÓ.L és 1~ L',~I ll crl:~- í l ést~T·:'-iza 1; pn 11 ru r-
111ú kh::1 n Yégczzük. I~zck a l'orrnúk lulajdonkl'p]H„'ll ra- \"'.1;..1;_1.' 

rc~rnlernezel~hi\l készüll keretek, ~1111elvek. sín1a ra- yn1n: 

f('n1lcn1czen vannak. clheJyczyc. I:::zckel a kerclekc'.i ú~~_. 
kés:r:í!lcssük cl, hogy szélszcclhC'iök lcnycnck, n1iú1!a1 :~ 
1roc,r.;szilúrduH :-:zappan a kercl]Jűl könnYc11 kie1nclhctö. 

14 cgcgyszerübb for1nújn Cí':<:knck a lt:'iztnrlúsokban 
i<tlúllialó szappankiönlö, aníl'IY szilúrcl folapra lielvczv:.: 
s1Uszcdhdii l'akcrelböl úll. Ezl a fakeretet kli. 20 11111, 

\·asl;:1g.c;úgú legyalult k('111ényl"alc1nczekböl úg·y úllít_j:\1-: 
össze. Jiog.\· n kcrcl hoss?:;:~nti lcn1L'ZC 1nindkl:l Yl',!:.(én e!
l~e~;J~cnyül (· ... ..., ez ponto;;nn 1lelei1lik a kerr:c:zllc111C'Z('J.:. :'il-
fúrt nYí1:'1sú11a, a1nelYikbe l"acs;:1\·arokl.;al yan\· faékckk~·l 
-.;zii."trdíl_j;':].: ine_g .. \z. é:kcL: lcic1nel<:scl~nr a f~1kcrcl Si:(l-· 

:-.;z(·dlu~lü. Ilo.~y n kC'rel a f:tlapon szHúrdan úlljon, czl Úu'--· 
éri!~ t·l: 11;1.~y a farrlapot n fakeret. al:1nnagys~'1gúnúl i)_:_~(~. 
c1n-rt•l szL0 lf':-;eb}1rc .rnl:rc!(•zik t~ nz alnprn crü;;itcll kt>
kc·ny l"apúlc:'1k sc.qílsé~(:ye] rüi.izítil~ a l'nkPrclt.>l. :\ f;1l:·
pol cé!;;zf·rli lüJih helyen kerek. útfúrl n.,-i\úsokkal cllúlnL 
:tn1cl.\·(·11 úl _~1 szappanban lé\"ö. y[z kie,~1.1ronhal. 

1~ kt'l'í;lbl'. közvcllenü.1 t'e öntsünk sznnnant. 111crl 
fúhn7. a kiliült szappan - flil~g l1a ,~yi1nt:r ·· ·)panl 
lartal;naz - crüscn oda la pad: hancn1 a forr,"" i cl\izölv_~:: 

-\·ízzel kiinosott vl:kc111y, tiszta \"ÚszonrtLhúYnl hl·leljü.k. ki. 
!'..Uú!;-;zú, szi1úrd sz<1pp:111ok kiöntésére ezek a 1alor-

1nók keYés;;é hasznúlnlos:ik. 111crl nrúrrv}ng rosszt~l zfl
róclnak és i~y a i'orr(:1 ;',1l'._:p.11lL:1n .1nl'g.~.~e~z:11 ~olyek::n.~· 
sznppnnnl~~t! :'tlcresztil-:. l·.z1."rt cz.! . .'k k1onlc;;el es lehulc
:i(l olynn _iúlzúródó r:,n1\'or1n(dzl'..;1n :·L~~ezzi~~k. an1elyck~\ 
th. 2 n11n yastnr..::-;úgú 1'l·1nlc111czliul l.:cszi!!clt'.111~ c.L .:\ f_o1-
ni:'ik alnr.ia kLi 'l-0i n1111 rnagas. ponto.san z.no~lo pc1:l.:n1-
111cl lt•gyl~n cllúlYu, a111clybc ponlosan 1\lcsz!hcto ('~•\" ic;n
lcincz ·1zcrel. ainelync_k egyik é~lc szélnyilhalú. ~:'.:. tor1nnk
lian l.:.iüniü_ll .~1iccrinsznppnnok rúda}akha~1 ~z1larclu~nak 
ll1~'~· an1clycl uló1ag 1'elaprózu11k [l'SZ~~;;szc~-:nL.1 n:~~vsagra. 

i·ia az önLüll s:.dic.crinsznppnnok lor1n~nt 1llctolcg n1a
~·:•·~al1h küvclcln1é·;-Ívcink. Ynn11~1k. úgy crrP a célrn is kc''
:::itlu·lünk vnycs lzÚ."intü t'(1 infor111úli:ni. ]~zel:. u·nnür aról
}1úl \·agy ].1r(~11zhól 1zl'szülnr~k. ~zélnyill-:atc"ik és ~·cls{:) lnp
iukun ·l~ci.lultíit\'llús y;111. a111C'l>·cn ;'d iinthcl() a !ul_\·ckn1:y 
\nrrl1 :-;zappanl.Jldat :1 iur111úha. .-:\ r.or111:'tl:: Lel:-;<'\ nl:·dz~:1 
1e]i('[ hossz:;:-: rúd:tl:ikú, a1ncl_\' lcg11il\alill l1a1 .:··.111 sznppa11-
al:1kn:1k lllVUl'clelií n:·t!..!;\"S:\~lt ("1nl\'('11Yl :1d: cle 1clH'l ul:•::11: 
is iltnclvhe;~ c(!y;-;zcrre csup:"in cg·y d:11·ali . ..:?'.·ippan ün!-. . ·' ,..,_, 
l 1 e!() ki. 

1~ f(·i11\'or1núk n1P!..(rcncil'lé,~l1 n<''! Cl.!..!YC'liün·k ::1,:rr1. hof.I\" 
!1-:,\:-;.:·) f<'lú\('lül::. fclt(,llcnül c:-isz(:l\'a (_puiir:1zy;:i) lt'o\·c1;. 
l!l;'r~ a kíünii')U l•s llll',~:-Jzilúrclult szan1i:111 :-i 1 r.~t [t·lülc·lcl· 
U'ilc·.f! <:z bizlositja. , , . .. 

lTdv a ra-. 11Ii11\ :1 f(·rnl~vrcl 111l'rcll'! az cll~.cszllcnd() 
:..:zapp:~-;_ 1nr·11flvisl'gl~löl !'C!_f!,S'.ÜPk. ;\ (;\:(l~V-~/t'~·l·:<1.e!i 1nl('
/t'IJ··l'!1 úllal~u11 sz('rkcszlcll fnkcrct 1nert'te1: !J0 ern 1HlSí'.

.-i,1.Ú.- :2Ú cn1 s;r1"Ít's (s .n e111 111agas, ;;i111a. Li'1111i'">L' _i{1\·orfúhúl 
!-:l'. ..... zilve; a fl·111kercl in{'rclci: ;;:! t'lll hosszú. ~J cin széles 
!:„~ li en! n1a.:..;as. szl1 lnvilli:i.lt'l :-;ÍJlHl 1"6111lv111ezl1ií! ké,szílvc. 

_.t, s::lJ.ppun 1) k ös.„·:chcuc '..'é.~l?r~'. ( h 1n11 < J.~r· ni :r.í id <.:llru) 
nllinlrnus cs:I.-o:o!.- 1srncrlcfe.c,1'. 

J-~zek az t'.'-.,í;köz(Jj.;_ C:-iUk alJhHll az l'!-_.l';_]lC!l ['onlu;-;~dz. 
J1;t iilaiosHolt és l'l'slt:tl pipereszapp:.11H.d~at úl1~1_jlnnk elü-
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··<._biizö úrban. Igen ügye~ ezek közül a .,l'la1111nonia" clnv
_. __ : __ :vezésü, 1d::.: ,,·i!ianyn1otorral hajlott hf·n.4crruü, an1elync·k 

, :~·:hengerei c~i~zolt porccllúnból vannak k{:=zi1vc és az c:l-· 
dörz~ölc'.-.s fL101nsúga szalJúlyozható s r1J11 1:!\·cl .~y<1gyszc1-

kcnöcsök, pn::.:zl;'ils__~!h .. ·2ldörz:,fil(~(·re is !"cl-

/1 s:appnnl!ÍI pr(;scl('s(írc ul/uilnu1-; J;(<<.;:iil<_;r,_-e]..: 
i s11H? rlc lt'sc. 

i~zek a készülékek is c::;ak préselt pipci·e~:zappannl~ 
kC:->1.ill1.s(·re szüksl\~Csck. ahol a külső 1·or111a irúnt is 1n:,-
1:ra..:,n!Jb kö\'C'lclinL•nyckel lún1asztunk. Srnpnangy;írtü iizt·
;1ek n szappanok J',iprc'.~selését szét;:;zcdht.·~<i. a·!'.é:lhól vag~~· 
hronzlJól készült. rorn1úk srgílségCvcl v(~'.~7ik. 1~zc1~.ncl-: :: 
for1núknak. nagysúgúi. :1lnk.i:'tt a pr(.''>i.'1"·;;r]í) ;;z.:1pp:1n 
'Ü·il·\!1 Ii-d:1roz·„·1 111cd A.ll·1J:,Ji·1ll 'l 1'\nu" L;J•1·e!- ·i1·1l~u 
'..i:ü;~c\ ü ·'~;~;·q1pr·;;: ok l';;~.~1 J n p'(_;~: ;zögictc~ '.. l :, \~e ;.v l~ Ú-c~lt· <Ú ~J;
kr.l 11iró pipr•r<'s1:1ppn11nk Yn1111ak eltt'r\í'd\-\'. _\ kü1f(ild~ 
"z:ippanf.1\"Úr:ik .L'.Ön1h.-.;z~1ppanqi c;;aknr111 111i11rl:'!l rsctln-: 
üniütl glic(·ri11sznppa11ol.::. !eh:'d. ncin pr(svl~·:~; ütjún i;~·
~zúl·1r·k . 

• A. la bn ra lú ri nn1 i sz:.1 p pa n uré.:.;elé;-; re J C',L;célszcrííbl iC 1 ! 
·az or;;ös szappanpré~ aj:\nlhntó. Ez ll•n\·cg0ben e.C!Y u·:-
111ör lapra csayarokknl felcrösi!.ctl l'n~!.1iílvnsúllvúny. 
an1elyncl\. fclsti ré:~zl•rc vizszi11tcscn :'1:1.\ l1ajtókcrékL 1-'l 
le.- é::-. felhajth~llÚ [O,f.!,a.;..;rúcl Y:l!l szcrc[Yl'. :\ t \H1 aJ:;ú i't~."Z'' 
:i sznppanpr('s.c;cl Yan t: .:-zc;.;zcrcIYe s cz1c! lC1rténik n prí·,_ 
:;elé·:; . 

. A.. sz::ipp~ll~ prl,~fnrn1a ;'di egy 1neg\'l'!l'~;í alakú prt"...:
Lúzliól, nu1clybl' alúl l·~ felül ponlosan J1(·csi:;:zolt. pr(;-,
lapnk illenek. ~\ rr:l:-;(') prt:slap nz cn1lílct prós rúdjúYnl 
Y~!n összrkötYe .. .\ prc'.>."lapnk é's prl:shú1. küz(' szoriiolt 
:-:z:tppan az i'i.'<-·.zcpré:-:.L'lé~ni'.'1 a fur1núk Li~:[·.;(_i ~tL~T.::júL yr-.:;;:i 
f cl. 

Gyógyszerlúrnk laboralórlun1úban 11~1:;znúlalos i1:1-

gyohh, asztalra rclszcrc]L clrótprésék cl•l:)zerücn fv1-
hasznúlha!ók n szappr:nok kisfljtolú~:úrn ts, csnpúi1 

''(' .),• 



111egfelelü sznppanprl:sfor111úk bc::;zcrzéséröl kel! go:a„ , 
doskodnunk. Ezeket 111echnnikai üzernek. kC~-;zítik; beszer
zésük nagyoblJ hel'cJ.:lclésl nen1 igényel. 1~11:.öszilésC!knél 
"rra iigycljünk. liorF a pn'sl'ormúk hchő klülele l'ellét
'·miil csiszolt ('Jülinnill' ·1célból yau1· hromi <'·' ka,•c·i l ~. 1 ~ t ;-, >J. ···" ~. ':--,J 1 , 

~nert csak ezek a prl1 sc1.;_ adnak. ldl'ogú:d:dnn ::in1n fclü
:t-ttL préscH sznp;n\111. Ha a préscié:;rc a fcnli drógprést 
oha.it_iuk lclhasznúlni, úqY n szappr:nf)ré.-;forn1a felső 
pré·slnpjút n1cgi'clclű csavarral k.cll a. drü~prés alsó -
(•nwlhclő és süllycszlhclő - rúdjúhoz criUteni. Ez el
kcrülhetcllcnül azl:rt szükséges, l1o~v n .;:voH1ó<.~rö inér
li'kc a préslap fclülclérc cgYCH!clcsci1 hn"Ón és czúlial a 
!·;ipró;-;clt sznppnndarnb is \~aslngsú_qban lcljCscn c,~ven1ete:; 
il'~'Yt'!l. 

:\ SZA.?P AJ\O!\ EL(}jJ_.LI'T~lS.A.N ~\I\ ELI\íELE'fI 
ISY'ilErrrE'ff<;SE. 

!·~! s:-::1 p pa n O'- it ús. 
1\.isúzús. 
l;'-, h 1~'.ri l f'.>s. 
l(iliütt'~. 
I·~e! ;1 p r(.)J'Ji~:. 
I\iszúri t ú;-;. 

r~:iszappH!H)Silús nlntl L'rl.iük azL 8. YC:'~~sfolyan1a1.ul. 
~-1.n1elv a zsiraclt~kok - z::.;ir;;nvas ,qliccrylesterck. - (:.;; 
inarúlúgoldntok cg_y1núsral!alúsa foÍvlún ·rnccrv véubc 011 

Jnódr\n, l1Dg-.v a zsiradékok. szahadd{l. Yúló zsh<snvj~i n 1~:;; 
fó1njl~vcl vízben oldódó sznppo.nnú alaknlnal: úl és rnel
l;~klcr1nékkénl glicerin kelelkeziJc. 

:\ fenti rcactió e,gyszcrü c::;erebon1lús~ ::uncly s:.rvak 
i:'~ lúg·oli:. e.~y1núsrnhalú."Ja fulylún jön lélre 6s nn1cly a ké
miai úlalakulúsok c,qyik k,Qc,~y-zerübb fa.ilúja. 

;u 

Ez a rencliú :unclY a savuk és lúgok kt'izüll ~1 ké
n1iai lahoratóriu~nol~h~ií1 „in vitro" olyan k.ö1n1yen és 
idöbclilcg olyan gvursan zajlik le a zsiradékok és lúg
anyngok közölt, sok;-;zot· okoz \'ennakadúst l~s konH:ly nf
héZst;gckel. I-Iúnyszc1r halljuk azl, hogv ncnH.'s;1k a l~\
pasztala!Jan kezdlí. dc a Qyakorlolt szakrn1bcr is f{'l1:ti

akad sok. esetben n zsiradékok. vagv olajok cJszappann
silúsúnú1. inert a z;-;iradl:k a lt\nnal fűzés közhc:n „üssze-
111eg:v" és 11e111 ~1kar szappann:'t úlnlakulni. 

I-[a ennek n .il'lcnst"gnek az okúl kcrc~sük, ú~i::·:Y azt ~t 
következőkre vczl'll1et.iük visszf"t: :\ zsírok. zsírsa-va::; 
glicerylcslcrek. - kt•n1iaila.Q· vizlJen oldhalallnn YPg-yülP
-1ck; nc1n úgy, 111inl a kiizönsl'gcs értelc111]Jcn vcll !;n
yak; közöltük {·;.; n lú_~Jok 1-:üzötl '~í1nún lrza.ilócló cserP
llon1lú;.;rúl ilyen (rlelc1nhcu ne111 lehet szú .. \ z~írsrirnk 
-- húr YÍ7h(·i1 l!('lll old!ialó Yl',QYülclck. a lúgukL:tl 1n:'1r 

:-.okknlla l\.ö11ny{·lilH'll nlakuli~;lk {d. sznppan~>kkú csere
Lornlús l'olylún: a ll'gtúlil> z_...;írs;-1\" ine1c.r•í!l~s n(·lkül. C,Cf)'"t'-· 

sL'.k küzülC1k inclcgeu. sül !ll'!lll'sak lt\s..;ukkal, hanern ezek
nél sokkalla ~·yen~élilJ rnar<.'.ilialúsú car]Jonalukkal is c'l
:iZ:1 ppanosod nt1 k. 

1\z clinondollak ~dap,jún lúlial,iuk, ho;1:;y a zsir.saY<t::; 
~)icerylcslcrck1Jül tcli:\l Yala1nilyen inúdnn le kell 11a
·:·;adniuk a zsírsaYaknali:. h(1gy a fcnli szappa11osodús bc
küvctkczhcs;.;ék. 

I1:llnek ('l(~rt\s(>rc c•l1nl~le!iit·g li:(l 1núcl kínú1kozik .. A.z 
vls·ö ald.Jan úll, hogy hö h~ll:'i...,únnk lrsszCtk ki lú.Q ]clc:n
lélében a zsíra<lékol. rn;\sszúy~d rPlinelegít.iük; an1!kor a 
liö hatúsúra n z~;irad~l::. c,r_:_v kis része zsirsavra (~s 
glicerinre esik szét L1s clsza1.1panosodik .. \ zsíradék n1ég 
(,] nem liornloll nagyolili r(sze a lúg lialúsúnak ellcnúll 
{'s hogy ez is cl."znppnnostH_ljék 111iutún vizlJCil ne111 
<>ldóclik - mií1él l'inomaliiJ cscppcc,kékbc kell vizc.ö 
uldalban azt eloszlatni, hogy a 111arólúg bon.iá l1nlúsa a_zl . 
szap1n1nosilani képes legyen; ez cltnélc!.ilcg a n1ásod1k 
inód a szappanosilús gyorsilú!'úra. l~z a fínon1 eloszlalú~ 
csuk. úrnr lehcb:1('t'C'S, horn: n -:izbcn oldhal2.lh1n zsírnclé-;,., :-, 1:-i.I 
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1 

1 
1 

]-;ul n1ccliauikai .'-'ll:-.jH'nziúbn, leliúl c1nulzióha \'is.-:zük, 
:1niiktn· tt Yizbcn :1 zsir;alé·k rendkiYiH J'ino1n cscppec~:k{k_ 
al:ikjúban oszlik L'l l's i.~Y ~l lú.·~ li:tlú:-:únak cllenú!ini 1n:·u· 
rlí:111 kl

0

'f)L'S: Yn.~yis clsz:1ppa110<.;o·lik. 

.A. vizl>en olclliatnl!an zsíradl~kol P11nilsiólJa 1r~'t.~~--·
.-.:zeriihb rnúdon ."znppn11 \:izcs old:11(1yaJ Yihcljük. Í;;1;t;.,_ 
rPLes. ho~:,,· n Yizes sznpp;1noldalok n zsira·.1~',knkai (:~. z<í
ros ()lajn]~;l[ l'illtd~(<.'Úlni J\l•p('SC'k. (;\·{J!:or]a!iJ:1~~ tudj11]\ 
nzt. hogy a sznpp<.111uldalokk;;i t'!lltd:!L'úll z:-:íradékok snL
ka! larlús<d}Ji L'111u!sjú[ ndn:il~. 111int n n()y(nvi nv:':lk::'il.:
\,; :d készilL·t! ck .. .\z {'!ll u lsiúk ! :u·[(}ss{1,i.ca. : ehú.t eg.~'n<_'lll íi
·~t''!~_c t'.!.'.!YC'Jl('." arú11Yh<l!) ;':ll :i YL·'.lJPll oldhal:1tlan ré::-;z ~ 
\t'lt'il (:seílH'll ;: z:-;iradt,!~ C'!o~.;zlatús finoinsúgúval. 
l·:zt'rl gy{Jrsit,ia 1nc,4 :1 zsiradl~kuk sz:1ppnnosi!ú0i ·roly:1-
111al:·il vgy l~C\'l's liuzz:\;1dott sz;ipp:l!H'lchll. :\ f{'11Ji{·lv!~i
lcll 1:.<irt1-dl'i-:lio1 :idolt U'H11<'.•nv . ...;zf'sz iU~'.\«lnvzt a halú:-:l n:u
l~ll_j:i. atnv!y cliHl·l('lilvl.'. szinlt"n .111~1gY:1rúzlt~1!t'1. l~o;...:> 
:i U)till'i!\" . ..::,:l': .... ;, ;1 ]1(í ]1:d:'i...:(ir;1 Lt·\·(·:s z~di::;~1\·:ll a zsirad{·l,_
li('i! ido!{-l l·:..:. aY. i.~\- i'vL,za!i:tdtdt z~:irsaY ;1 !1\~ c_~Y rl·~:-'.CYcl 
azo11n:li :~z~tpp;1111„Jsodik .. \ 1-:l·pzÖÜ(l(\ :-:zap11a11 ·a i~':1iradé
J.:l1l í.'Illl!lsiúh;t yi.c.;;,j é.-, ;1z {_'Jl\lllgeúli, leli;:! rínorn (_·lo:-:z
L'1sL<~ll lt"·vií z_....:ir:td!~'l:. :1 lúu„;il l~íJi1i1\·l·11 ~;;.-:;i_ppa1u1ú a1n-
l:id :'ii. . 

!·:zt ~tz c!iut:·!clcl a gyakurlal a füzört~l lncllclt i:; iH·r~
denht:n tú111ogal.Ja;(:s 1i~1 a keletkezett szappnnolclnl c.~Y
szerü Yi.z1~s oldal lenne, t\~y a zsirad~·\,: szapp:Htosilús<i 1:t.'1n 

volna prol)l{·rna. :1znz búr1nilycn hi,s.~ tCi1nl'.~11ysCg nH:llvli 
\·1~.gbernenne. Sajnos, :1 :--;zap11:n1 yjze:-: clcl;1[;1 Jl·olloidd!i."
(_,ldal, lt.d1úl a Yízbcu. oldoll úllupotban ll~YÜ szappan igv1; 
l'rzCkcny a kü!ün\'l'il' Yegyi behalúsokra l~s ezekre azzal 
rC:agúl~ hogy nz oldal 1negbonilik és isnu~L vizre é::: vL~
hl'!l oldlJ<1l~tllan z:.;irndl,kra kü!ö1rül cl. l·:zL a Yt:!.!Yi balú:--:t 
a lúgolclal is f:lüidézi. dc e:....:ak liizoflyos ti}ll1é1;ysl:g !nc]
lcll: vagyis az elinundotlnk ~dnp,j{;n u~üoljn, söt teljesen 
1ncg is szl'u1lctltL'!i a z~iradi:l-:unyag · folyainaios ,<;Zuppa
nosod:\s{tt .. \ lú..qo!da!n:.1J.: ezt a ha!úsúl „kiscJ:ó" halú~n:ik 

111 (Jndjuk; ós azt a h\gli"~llll'.nysl·!~í:l, a1nciy vzi L·lüiüezi: 
lúol-dsúzúsi hulúrl!nk 11c\·czi a szappanfüzö. 

:-> • l 1 I-Ia ez a lúgkis(·Jz{1:-:i halúr Blllll.Cll szappanra voo.a -
kozóla,::.,: C:'CfYll,VY<tlla;~un (··r~l-k lenne, n1ondjuk példúu1 r1ú'.
ronl ú;.._;uldalb61 :;( 1 r (. -~ úg ,. könnyen lehet ne ezen a li ;~
bún :-:r'~;ill:ui: e.~.'/Szcrlit·11 alacsonyabb tö111én:vsó.gü lúgL;~1I 
kellene a zsir:.1dl,kut .vl:-;zappanosílnni, ininl :)Qa/a és i;..·-y 
a „kisc'izú"' hnlú:-:! l',~_Y.'-'Zt'rÜPn el lehelne kPrü1ni . .E..inde 
a különi"élc zsirach~k:111\·n.~ok sznppnnai külüníél<•képpen 
rcag:'tlnak. il-ycn inódon :1 :-;zapanosílú lúggal. c'.·s a zsiradék
anyngok ké.n1i_ai üsszt·lt,!t·lé!()J lT1.Qi.._'.Öc.·11 Si'.~~ppa!lai.k n'.;';s 
és n1ús lön1énY'-'l'gíi lúg oldnttal sózúdnnk ki. Yagy!~ 111111-' 
dcnik_nt~l vúltÓzll a lúg kisózúsi lialúrn. 

{~s ha clgondol,iuk ~1Zl, ho_~f}' a zsiraclt"k clszappa!ln
sitús;1 a fözós kPzdctl'tiil hl'r('.jczlc'.·ig ú1la11d('ian r.iövt'kcdli 
111cn11yisl',~Ü sznpp;111l lcrn1t·l, 111íg Yl',!..1;rc~ l('i.il'S ~„z;ipp:tn!1:."1 

alakul út, úg:y azzal i~ li:--:ztúhan lr·lic!ünk. !tr:.L;-" :iz :'1lltu1-
dóa11 vúltozó rnennyis(gü szapp~11t l\('J1H·saL 1ninüsógc. dr• 
u1enl!y.isl:ge folytún is ;'dl:u1dc'1[lll v{d!nzú l,t\'.„;lihnc'.-n.v:-:t''g 
n1t·ll('tl sózúclik ki. 

!·:z n klirühnén.\· úl!íl.\a n sz:q1pnnfö1.i'll ;.,uk tselbvii 
igen· nn:~.v nelil~z:-;égek (•](>, IlH'rl c·nn<'k ellt'l 1 Ürzl·:;c"re <-l-
111éleli nH'gúll~1pil:'isokat :itlni Í_!..:l'll llC'lil·z l,:--: l':;a]\ g_'.':l

kor1"1 ú.iún >:1.iúlill1al(1 vi. 
l·>: :1 1na'...!·y~·t1«.!Z~1\;1 :t1111aJ.:, liugv ~1 legliili!l zsir:1dl'k 111z·

lvg t·: t ( ! n \'a 1 ú · (' l.-:1;1 p p~11 H rs í l ús;·tl a rú 11y 1 ng li í.~ (8- Hl0/o-os) 

\úg(i\cüdlai kczd_jC1k -111eg. ~H1H:lynl·l a kisúz('1 hatós in{g 
11cni <'t!l l'l'!lll (··s k1'.·s:JJd1 :1 szappa11osod{1s növekec_h'.·sé\'<'l 
1núr iiJnti~nyclJh {_'.2;)---:2811 ,:(1-os) lúuoldallal ful:ytal.iuk, 1ncr1 
a tü111ó;1_vebb szappanolda! nagyobb lüruéoys(•gü h\,'c(
oldal ta! sze1n!Jc11 is uiúr l·rzéke\!en, 

l'~rrc yczedit'tjfik \'Íssza azt a lapnszialalol is. ~n11 1 :-
lyvl inl:g az c;..;.\"szcrü. 111ÍiH_lc1i kl'n1iai i:;n1crclcl néJkü
lüzü szappan[üzií is !-'.\akorlatliúl l:-:1nvr. hogy ha a szap
'panfiizés folyarnnla lúgLisúzó halús l'o!vlú11 111egúll, Yit'
zel liigil.\a fel ~1 kcYcrékct. a1nikor cg-ysz(·rrl' a :-:zapp:i
nu.c;c:dú:.-; is1nél 111cgi11d·uJlial, ha a \'ÍZ lio;:l.úadú~-;:';\·:-i,) ;1 



}lc:iyes lúglö111énységct - le,4löbb esetben Yélellcnü] 
lL1l·l helyesen úllílolla .. bc. 

1\z c}szappanosí[{ús Il1Úsik igC~l fon{O'::' [Ólt\'CZŐie c,l 

h?lyc;.;cn alkahnazott ldifok. Gyakorlatilag e.-: 111úr 'nen1 
ok,o:~ olyan nch{'.zségeL nlinl n h\qoldat !Dni 
.he1,:r:es n1cgvúlasztúsa. ~\ gyakorlati n1cgúllapilú:-:ol\. ezen 
,"1·: tc:·cn. azt IlllllaLj~1k, hoQy ra szappnno.silús optin1alis 
"''";erscklcle a 80 C0 -lól 1110 C0-ig lerit'Cl. i\ lcglöbh zsi
::adek.oi leghclycschh 80 (~ 0 -ra felrnclegíll'lli és ezen hö
iok?r: n~cgl\.czdrui n szappnnosítúsl. Il1l'rl hn n sz:-tppa
Jh· .. ·;.1las 1olv~1n1a~.a incgindull. úg:;,.·· a sznppa11osodó !ü1nc.r~ 
:·.;a,J~d rnaga IS 110!. lcrn1el és 111011dh~1lni ;n1l•J111:1ti!-:11s rnú
c!r n úllil.ia he a szappanosilús loY:'1hlJi 111Cl\Ll("·c lc,Jccd
\"í'ZÖ111) höfoLol: cl>lH''n az esetben cs:1k arr:1 kl'll l:t;~ivc1-
nC!nk. lioűv a kczdl'li - lel1:'d_ kl1 80 l:0 

- li(i111érs(~j~'1et-
1~·l t~- sza'1~!?::-tnosodr'i lön1cgl''l úlh~nclú~111 \lí!.;ük :1z l'.Lf'-;sz 
~-.-·:1ppn~1c~itús idric~ ::dalt. 

A szappnnnsítús nlalt. önn1nr:;úil'il !crJn{'](id(i!l hii-
1:1L·t1nYis('.::;. lch<'ll a szappanosod<'; !t'itnl'!i liü111(~r-:éklelv. :.1z 
\·L~·:;;~1ppa11osíl~indc'i zsir~1rléknnY:ls; t~s a lú.r1t<'°nnénvséL: szc
riui vú1lozó ('rlék. I~z azonhnn ~1z cln1ondottak. :11ap_iún a 
.;,;znppanfözöt kf'Yésblié (•rrlekli. Gv;ikorlnli l'rfl,kc fülcg 
:dlban nvi1Yúnu1 111e_g. hn.!!Y a szappanosí!ús id{lhcli }('fr;
f-.„·{;,,c.;;\t en1eli \':l(.f\' c·.-.;iil:krnli. I0v is111{'rÜ11k olyan z:~ira-. 
' „ l . 1 1 . neican:va.r.(n . .;:at. n1nr yc' ~ 1(1é)1)clilcr.; gYnrs;111 Yng~); h1::.;s1n 
:-:?;::1p~1nosíl1i:1!c'ik C'l. , 

/\ .;;z;_1ppa11osilús !\1lvn.n:;t!;i nkko1~ it'l~itdlic'.lÖ ])efcje
/.('{~ii(:l(._ a111ikor a z:-;irnd<'.~k teljes 1nc'nllvi;.;l·:..:c sznppanT1ú 
:d:11zu1 ~1\. Ezt olvnn 111údon isnH:rl1f'tii'lk !'t 11. ho_s:cy :i li'1-
1nvg ldYcll lzischl1 (:i-5 r.;r-os) próhúja forrú vízben \cl
(\'~(:~·1 ~i~ztún. oldódik. összcrúzva cröscn linlJZik ó:-; 11~1 
:··:~,1u!~ll }1~t.~Y.l_~1k ~:- ol,dntol, nnnn1.;: relülell'n <'l ncrn ~:zap
i·"'-!:l~~(~<udt ;-: . ..., 1 rao<·l-:rc~'.?('1~ 1H·111 1ú!lialc'ik. _\ l(•li('.'-'<'11 :-;zap·· 

panosodotl Ui1n<'g t;Y~1knrlr1tiln1~ is feli::·n1erh.ctö arról. 
l 1q;:y ." f'.ízö.crkm bclsö l'al:'il1oz múr nem !apad (•s " ka
Yaro !apnlrol könnvcn 1cc;.;úszik .. 

~<'cnliekbcn csak a n1clegílés últal véQzcll szappa-
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11osílús folyau1alúl köziöin. Szappungyú!'ló f1zen1ck n1t.:

legité~ nélkül is végeznek szappanosilúsl, an1elyel "hideg 
úton való clsznppnnosílús" IH.!vcn !sn1cr11ck. Ennek a n1c
tódusnak a kcrPszlülvilelc a kcvi:s 1ncnnyiségben lörténü 
szappanfőzés kereteibe Hl'Il1 tartozik; így is1ncrteléi:J(·l 
1nel1őzönl. 

IHSóZAS. 

Kisózús alall azl a folyamatot értjük, amely úllal 
ai e!szappanosodoll zsiradékot sóolc!alok halúsára külön
válas><tjuk a lúglcleslcglöl és a keletkezett glicerin egy-· 
részélöl. 

A ld~ózús ú,llal a szappanO'lldoll a1wag kél külön f:',-· 
zisra l\.ülönül el; a felső kLo;cl_)}J sürüsérrü színsznppanr~1 
és nz alsú nagYohh sürlis{:~.di yizcs súoldalra. a1nclybcn 
a fölös lúg és ·glicerin cgyrt~~ze is oldva van. . · 

}..,_z chnondotlakliúl kilí\11ik. l1nc'\' a kisózús célja ;: 
színszappan lúgn1entesílé:-;c\ lisztitúsa: llH:rl ha a zsira
cll:kok Plszappano:-;ílúsúrn a lúganYagol a !cl.\cs clsznp
panosilús cé:J.iúbúl a zsirndl1 kokhoz yj~_zonvilyn fülüs 
11H.~n11yiségben a1kalinaztunl-:, lu.:v esak a Jd:-;ózús rnüvc-
letc ad rilóclot arra, hogy a ,-.;zappnnban n1:iradl fölri." lú
got c!túYolilsnk. 

C~nktnl érlhclö ezek 11l:'1n ~1z is. hil.t:Y kisózús úll;tl 
lúgtú! nH.'!l[{'síleni ]cglti11L vst•llH'il csak ;;--s1:i!úrc.l n;\!ro!!
szappanokal lehel, rncrl ezek a vizes sóulch\llól tökélete
sen elkülünülnck és allól .szilúrd úllu111:'mn1k úllal izolúl-
linlúk. ·· 

lgy - lcgnlúbh gyal\orl~·l!i 0rlci~'!lll~en - ?>C'll1 lisz
lilhalúk nH:g a fölös lúglúl ki.c;úzú:~ últ:1! a folyl·l~onv ó:~: 
kcnücs úllo1n;\nyú szapp;:i101-:. !11l'!'l kun.-js\L'nli{t_\uk ;1.1i:\li. 

erre 1núd nc1n nvilik. 
I-Io12v ~1 szappan kisúzús úll:tl lnc:..',li~;z'..ill«tl,·J lt\'.!YCIJ, 

ezl n kö.rühr1l~nvt ne1ncsak úl\0111únYn. 11nnen1 C,t:\·l~ll sa
.1út.súgai is hcl'olyú!:-ioljúk. :\ szappann.ak elsüsorl1a~1-kl~n1iai 
összetétele dönli cl azl, hogy Idst'izhaló-e yagy scn1? Is·
n1ereles, hogy yannal.:. :-;zappnnok, rHuclycknek. úllo1núnyn. 



~~.7,i].ú::d. é.s n1Cgse111 sózhnlók ki lükl·lelescn (pl. :1 
nhq nalronszappann). 

ígen fo11tüs szerepe van a kl::;ú.zúsn~·t1 a k.isú1ú 
kémiai sajúlsúgúnnk is. lovúbb:"1 a kis6z6 oldal . 
:-:i'.·génck. J~.~Yik 'Z:1ppa11rtl( 1SCL: 11ü-.u1hh, a inúsik t 

1::velib. sóoldat liatúsúra sózha!ú ki. l~Z('k is1nercte 
vl a k1sózús gyakorlati crcd111Cnyessénét. 

.\ kisózú<i kivilclezé~énél 111-ég a~~·a is kell 
liogy ;tz elszr1ppa11osodolt a11yn,; 111L'0fc\e](i1._·11 
Plerl lc'ikélctcs kit-:ózó li~1túsl ~'-':lk ·Ü\'c11 111ódon 
lt.'.11~~- /;_ .színsznppan az clszapp::u1osíiús bcl'c]czésc 
::u.ru l~_cnöesúllo1riúnyú lö111Cf.:". :n11vlYhez ap1:únkéni 
.1'..1.1-: :1„:n~:ró .. ,'·í,z.hP~l !\:lol~l?ll l.;is(J_1Ú nn:·ugoL ]cg.g_ynkrali
l..~111 .\ozonseg('s kon\h;1sut. :\z :irullcli konyhaso a JerT
t.nhh_ es~'.lhcn lecL11ikni szl'n11yc1:1'.1 -.:el.::e! j.-; tarÍalinaz, czé?t 
lti~:r? .. vizes oldatút !'cll1nszn(d;'i~; c\i)ll szüröpnpiro:-:on 
szur.itilz 111e~:-

.:.\ „szapp:111 \'Í/z:·! J'c]\JiL;i!ult \'ul'l'!_.1 (1ld:1.!úJiuz ]1rizzú
;.tJ.oi.1. '.-:.onyl~nsú oldat a lc.!.(Uihli esc·!IH:n tel.iesen híg~111 
1(~lyoY:1 lt':..;z1 a sz~q1p:1n111nsszúl. Cl,L-;z('rÜ ~1 ki..;lJzutl k~:\'c
rPkct. a kisú~:ú:-: ul{in 1nli,~ l:li. '.20-'.25 JH.'!'t·i~'. loYúbh főzni 
('~; a7.ulún lios:-.zaJ_1Ji iclcig ;1 ~:znnr1~u1 111ennYisér1étől 
!Tt;l,s;i_)~11. t>~.clleg -1--2 napig - n1;ug0Lltan úlllli 11.a.~\:~i. 
. 

1 
.• l'.„~ 1,~lo cl!cllc ulún n külünr:'iH s1.í1i.-.;zappanl a súolclal 

iciulc.tcrol lcf'Jllcl.iüJ.:, a i·cú lnpadt :-:/iold:llo! yizze! i<'-
1_11os~uk .. A_:- így nycrl színszappnn llHist ;11úr lúgn1cntc;-; 
l':..; kc->zen ull a loYúbhi fclclol1~oz~·1srn. 

/\.z cl111ondn!takbó1 Yilú[fosan kü\'clkczik ~1.Z. hcuy a 
kisózús últnl clöú!iílot! szapÚi111ol\ r·ll.;J:szíll·se J1c1~1 L'~~;:~.t1-
s1:1go_s, hiszen n lúgfölösle,~, nn1e1l.Yel az clszappa1losilúsl 
."cgz1k (~s a1nelvc[ kisózús ut;'1n a leglühh csclhrn ncin 
hasznosítanak, fti]üs kiaclús! jelen!: ·a szapptd1osílúskor 
!_\elclke7:cll. gliecr}n pc:dig, HlllL'l_\-llPl.: c·_~>:rl'sze a kisózús 
ailal szinten elYcsz, crlékcs alkutóré::;zClöl foszljn u1cn 
<X .színszappanl. . · ::-i. 

Ezek a felsoroll okok vczelll'k olón .;znnnnncliiúlliló 
i11óds.zcr~k k~dol.Q_ozúsiihoz, an1clycknld az elszappnnosí
laudo zs1radekkal egycnérlékü n1cnnyiséghcn - tchút 
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ll'-'ln füh.i.'-ílcglJcn - \'c:--,zik a szappanosíló lúg:1nyagut. l•s 
~1z elszappn11osodús 1Jcfcjczé.:)e ulú11 a 111ég c~..;clleg el ne111 
'->/~] j) p::tilOsoclo { l nl:J l {i 11 .\· ~:zúzal(•k11yi zsi rnclt'.:kan yagot 1.\ f (1-

Jag szappanosiljúk el - kötik le - csekélyebb maró lic!-· 
· túsú lúi;okkal. ~\ leglö!Jh cselbcn ezl n zsirndékanyag·ol 
.c1sznppano:-:íl~~llnnul is lu.1.~yjúk. 111crl unnak cscké·ly 
nH~nnyisCgc -- lapitsztalal :-;zcrinl - a ké:-:z sz~1ppnn hah
.?.úkl'pcssé,gél nc111 c.c:(ild.:.cnli. 

]·\:hérilé's ala!t :1 szappa11,Qyúrlúsnúl azl a 111üvel(.>[z·! 
l'rlik, an1elv úllnl a sölélclJh szí11anvnQnkal tarlaln1:1zú 
z-;irndékok · sznppanail Yih\~usn]Jb sZiillíYé alakiljúli: úl. 
l~1:úllal azouhnn nc1ncsak az cinlítelt szinanya~oJ;:ril ki'>lil~ 
n1cg, hancn1 alkaltnnzzúk ezt ~\ 111údszcrl a szappanba fii
z/>s közben az cdé11yzí'll1ül hclc1 iu!n!i fé,n1szc11nvczöd{"sck 
Jck6t(:sér(' is. „ · 

l~zt a fchérilt';..;l nútriu111 hyposull'it núlrunlúgos olcL!
\;:\yal vl'gzik.1-Iinclcu kilogra11u11 szi11szappanra ct,.;.Y graii11n 

núlriu1n hyposulrilol. adnak a ldsúzús elölt, ~1 szapp:1no
si(ús hcfcjczlé\'cl. Ez a rnúrl.ia ~! l'elll'.~rill~snck a fch(·ríUí 
rin_yag rednkúlú hnlú::;ún alapul. ~\z ígY feliérítcll szappan-
11:\l a fölösleges fch(·rílö any~1.i_: li.isúzúskor az alsó yizv . ..; 
fúzisba kerül és iQ·v isolúlhaió n :-:zí11sz~1ppan!ó1. 

i\. fcnlYúzoit n1íiYelct ter1116szelesen e:-.ak kisózús últa! 
kl~:;zílctt szíusz~1ppa11()Lnúl YÓQezhc!ö cl. nH~rl a fül(1·, 
n1cnnyiségü fchéritőanyaf:( így y{tlaszlhaló cl lökólcl<'sc11 
;:·1 .-;zinszanpantól. 

/\ söl.étszínü szappanok. J'chérilésc azonban olYali 
artvnaokkal is véuczl1rU}. n1nclvek hal;'tsa ucrn redukúlú 
halús~in nb1pszik,·""hnn<'!ll n fcll.érílü anyng színlf Pdö kl'
pességén. 

E lek.inlc\1)cll azok a !'c'.•111oxydok jöhclnck szúnlil.ú.-d):L 
an1elyck. a szappanan~·agl>nn tnaradYa, a bürfclü]clrc 
nern kúros hnlúsúak és n111cf.yck. a szappan habzúl\.épcssé
gól nen1 csökkcnlik. Ilyen nnyn,!! pl. a zinl(oxyd és titnndi
oxyd, an1clyck.nek nag·v szlnl'edü kt,pcssége kivúló hatúsú 



a szappanok fchérílésénél. Főleg sölél ";zínü. ::ziiúrcl úllc·
rDúnyú ;~yanlnszappnnok fchérill:·~ére alkaln1azzUk olyan 
111ódnn, lin~v 2-3°/u 111Cnnyisé.u1H:n !ízann_yi yízzel cg\·cn
lelesen cldör1,sölw, a nyeri fcherszinü, lejszcril olclaloL 
:l u1úr clkl~~~züll szappn11alaphoz keYcrik. · 

, A sza!1panba juloll zinbi::nl zinblearinút, palmiti-
1.1al cs ~)lt:inall_a nlakt~I úl k~s rl1szhcn. ezek. a vcg'yülclC'.k 
~~ppcn ugy, ~ntn! a l1sz!n z1nkn:·:yd, a Lörrc ]utva ncin 
artnJ111:1sak es fchl1 rílő li:l!úsuk clsörannú. 
. . .~ lapaszlalal e ll·rc·n az[ _i~·'.azol_jn. !~1Q"y zinl\_oxydd::\l 
l~her1.tc~l ·szappanok ncincsnk hoi,fv ~;zí11{1rnyalatbeli kü-
.lunl;s;;'.LfUk. hancn1 any~1,t:ilag cgycnlclc-:; sí1nasúga úllnl 
·i'i k1lu11nck. 

:\ kisózús nélkül. elkl·sf.i!i·!! szin'.;znppan kihíilésére n 
u1úr lcírl fúból Yagv fl~111h'!l1f'~,:ck]Jöl kt~szitcll szappan-
!·~~r.et<:kel szokús alknln1azni. :\ lc,s.;lölib csclhcn n1l:g a 
i-;1sozol! Si'.appanoknl is c!l-:filt°H1Cil('•.-:ük ulún f(ihúl készül! 
.'.Z("i jc}szcdhelő szappnnfor111;'d,:'.)a i_inlik és c}i]Jcn hü-~ 
ti!: L„ 

~\z. aki kisúzoit l•s 1-:i:-:úz:Jt~:~n ~;z:1ppnnu1: ].:l'-'-'ZÍll·sr'·:·c, 
<·d1rtjl L•cr<'IHl(•zkcc1ni. Ji(•\·,-\':-:1:!1 l;_'.c::·:i, !in a szappannk ld-
;111tós;'·;-c liasznúll r(\]'JlJ;'·!:. i:<tl)i' 1'\t·[{'•;t'.·11L-l leírt. f(h('.:l kt'.:-· 
:-:zl'dl ~::,:n11pnnforn1;"lH<·'. 1;\·t dnrn11 !:-:rtc'Jnlj:ll sze~·c:1. be. 
A.7. C'.'..iyil-:('{ a kisóz(Jtl sz~1pr1u1H·,J.: 1-:;_\.!ll(t'.>sói:e 11:\·j!,·~~.)lz\;_aI 
J.:0.szí!leli cl, ahol n sznpp;l!il1rin ni:1racli Lisúzul! uldal cl-· 
lúyoz]1:1t: 111ii;:: a 111;·1~:ik tl.Hii,:i1· lapot a 1-:isózntlan szr:ppa-· 
nok J~i1:·1nll\'-'érc hn;-;z11r'1l.i:1 !'<'l. 

,\z így kiöntött s!'.í11.-;znpp:·1nol-: liiilésél por111cnl.c:-;~ 
hüY(i::. :.;c1n111if'.setrc Sl'!ll n:qi!·l·11Y<':, J11•l\·1·11 \"t''(li.';:;;i'i1: i,('n
jol1h.:ii,l n1Pg!"clcl c_•rr{· a ('t'•lra :1 l!Íiyi·,~ J.:;;111ra.'.'-_-;;:;~_··;1in~~
he!yJ...;i:,'...;, :1hnl n sznppn11 111e1'.'<,:i](1 :·duL'::'a lassan, tl: __ ,·r~\'C'n· 
l('lt's n1t',rl(;khr-n lz(i\·(·!L-,.-..h1·l!1-: L··. · 

Igc_·n célszerű n kU>nl\i!t sz:inp:tn i"iilé fnlnpr:1 úlli:n(i 
höszi.~('lclő anyagok (Yas!;\ga]i]"J 'ruh:'ik) helyez(~.~\'. ~t!\l' 
úllal ~'lér.iük, I1ogy a si'.appanrl·t(',g c·_s:!ycnlcl'es Yasln~.-.;;·1.:~-

.1g 

112n t-1/:ilúrdul 1ncg. :1 szapp~1n fel~;{) rész~nck uagyo1i bc
hoqiaclúsa nélkül. 

F'c·ltéllcnül fonlo:-;. hn.:.~\· n sz~ipprin kiüBll~::'(~nél a fa
k.erclcl vízzel kiinosolt. és ki\"acsarl tiszta. ;.;ürü y{t:--:;-:on
mhin'al beleljük ki és erre öntsük a forró :;zappa11old:.1-
tol; n1ert l'ölcg a gyanln!artnlinú szappnno!.:nak a for!n;·!
hoz vnló 11ozzúlnpadúsúL i1ycn inöclon n1e~szüntetjük. ,\ 
szappant. n1egszilúrclulúsn ulún, a fakcrcl szétszcdésckor. 
a l'ormúhól kö11m,en kiernell1el.iük, 

1\ kihüll és incgszilúrdu1!. színszappanl, ha annnk fc!
dol,gozúsa lovúb}1i 111n11ipul:'1ciól ncn1 iQónveI, a for111úL\(··d 
kiYéYc, tclszósszcrinli darabokra aprózzuk. fel. i~zt. n fc!
aprózúsl. Yékony lH'(11sodronnyal végezheljülc eJ lcgcél:-;z,_·
J'Übl1en. I·log_y a külszínnck is clcgc·t. tegyünk é:-1 a fclnpr1·1-
zoU. szuppnndarahok leh{'!('de.~ (.'s..:,:for111a n:.t~y:;;\gúak 1c
gvenck. célszerü a fe1nprózancló szappanlörnböl hosszú- ;, , 
1-::·e~·cs?lir~\nvbo.n n1egn1érni l'>; cilire kisz{unilot\ egycnl('L' 
n~\~}-~;{1gú darabokra felvúgni. 

()ll, ahol a szappanok lchclil gyors ki"-'7.Úrílúsa '.'<Jl:1-
n1ilyc11 cl,lhúl in<"l•.i1-:ol! - pl.. ;1.Z aYa:;odús 11H·~r~{tllú~~a 
L'"C'ít -- i~_•v11 cl~l~i'.t'rlí. ~l l'1..'1claraliolt szappanok for,cJH_·-~ 
i~1s{1. T~z!. ;l n1údnl :1 s:--:appanok Ö:'SZt'.kC:\'Cri'.:;-;ére n1l-~aln1 :::: 
c,:.;zkfi;;;öl.;: i;;n1crtr-lí'.•s{~1H'.·l irt~1111 le supposiiorin-.~:\·;\rtó 1-:
zigép segítsé,QéYel. IlY 111(ic1c1n -..;('l~nnY fonalak \·ng~: frq·

gúcsok nlnkjúban nyerjük n szappant; nn1clvnc-k l~isi:ú'.·?
dúsn gyur~.; l~s nYasod(L:a c1.~'tll:t1 c1l.::erftlhetö. 

:\ kiszúrítoll szappanclnrnhok fe!apríl.úsúra i,l..(i:n al
kal111a.c.: 1núcl In(:g a t-1znppan dnrúlúsn is. :'\ dnrúlúsi :l h<"::„:
tarl.úsokhnn isinc;-l diúürlü l-:l~zi11a.\!ú:-;ú kl·szüll,1d~cl ,„:__,_ 
gezhct_iük .el: a1ncl·yel c;-;ayar sL·gíL.;é'gé\'t»l rü.~:zí!.ltt·li."iul~. « 
lnbornlúriu1ni 111unkanszlalhuz. 11~1 n sznnnan yízla1·lnlL 
12-1,_1°/u. úgy ilyl'Il n1lnJun ÍncgdarúlYa vékony forg;·,
csui. nyerünk, h<t pedig csup{111 {i-8s·-c_. yizct. lartaiinnz. út:.~ 
apró grnnnlúJ;al. 



MagasablJ, 2.8-:.\IJ'/o Yizlarl,t101n C'L·lé11 a li!-as .ic.l
zésü gyógy:::zc1·köny\·i fé111~zi\{n1 is úlgyúrhal.iuk a szap
pant; ebben az cseth{'!l kl>. '.2 111111 yasla . .r::.:>úgú szappan
fonalaknt n·ycrüuk. n111elYck _c;zobahüfokon i:-; igen köny-
nycn szúríthntók. ki. · 

X\!SZ.-\.Ri'I .~is. 

f\ feldarabolt. yaoy rorgúcsull szappnn kiszúrilúsút 
szellős, porn1L'nlc . ..; lic1Ycll y(·gezzük. Célszcríi a szappan
darahokal liszla papirlaprn úllilya a hch·iség magasabb 
részén - közel a n1cnnvczelhcz, ahol n szobn leYcgöje 111p
legchl1 - erre a célr·a ~zcrkcszlcll szúritóléeckcn '-:('
gezni. .\ szappanforgúci.;ol.::al n1inden esetben Japo;-; fn
lúkúkon. Yékony ri'lcgbc·n clhl'iyczyc szúrlthaljuk ki; de 
n1inclig ügyeljünk nrra, hogy a szapnanforgúcsr('.te,~et 
szürüpapírral takarjuk. le, a111clyen úl n szappan1n1n 1na
radl ncclyessl1g clpúroln.~lin!. yi.-;zonl a pPr cJlpn a >·í:ap
panl n1cgvédlük. 

I-In gyógyszcrl;'tri \;1l_1oralúriu1nokl.Jnil szúrilúszck-
rénybcn Yl'gczzük cl n ."7.úrítúsl. úgy gu11dusknd,iunk_ n 

.vízpúrúk clyczell1s1:•rül szcllüzö 1>erendez('s:-;c1. :\ sz:'trHú_, 
h(Jfokn az csctliC'n n :-Hl C. 0 -nl ne linlnd.ia H1l·.~. 

.'\ SZ.~PP.:ti'i{}[\ (~l./1,IZOf:~L:l'I'I ELö:'iI„LlT}i.S/tl'-i:li{. 

!S&'.itERTE'fli.;SE. 

ll: cls:appanosillis 'f.'JUliotl111i lciuitelc. 

I-Ia valan1cly zsirndékanya.g clszappa11osil;.1súL gyak.or
lali1ag l\.crcsztül óhajtjuk vinni. úgy is111ernü11k. kc:ll az 
elsznppnnosítúsúra .szüksl,~es lúg n1cnnyisl'gét. az opti-
1nalis lúglö1nénységcl ('.s ki.-;ózús esetén azt a sólötnény
s(~gct, an1clv rncllctt a kész szappan kisózlialó. 

I~zckcl a zsiradék.okra \'onalkozó adatc..l\.al az alap
rtnyaqok is1ncrteté::;(~nél t:\lúl.ia n1l'.Q az olY<.t"Ó. 

'11) 

.A..z ci:'iznppanositús ,gyakorlati kiYilelénck n1cgérlésérc 
Jnduljunk ki egv adolt pélclúból. 

T;.;gyük fel. hogy lílOfl gr fa_ggvúból al\.arunk k.isózú:-; 
uélkül núlronsznJ!pnnl készileni. 1'ccndönk lchúl a kö
yc[kezö lesz. ~lindcnckclőll '1Z alap111'l1~ok fcjczeléböl ke
rc~sf1k. k.i a fnggyúra vonnlkozc'i aclalnkal; ezek a küYci·
kczők: 10()0 f.;;r J'aggYú el:-;znppn11osilúsúra 1~15 gr núlron
iú(r szül.;,s(•_c;e::.:. az clszappano:-;ilú<:.:l G-8°/n-os 1'\·izcs lúg
,:_ddaltnl kc·:~d.iük ineg és lia ez n1cgkczdödöll, ú~ry· a lúg
lön1énysé,r.;c~ :·HJ-~i5°/o-ig fukozhal.iuk. .:\ nyvrl núlron
szappnn kbózúsóra 10-1'.?:o/o-os ko1whas6 oldat alkal-
111azhaló. 

.'\z clüz() fe,iezc!c'kböl azl is lútluk n1úr, hogy a ~znp
uanosílúsrn hasznúJl ZOll1ÚllC'OS \'é)z(icdé!l\' (\-7-szcrle Il:l

:.i\"OiJb ·ürlartalrnú lcgycr1. n1inl. az elszappanusilancló zsi-
~~)cl{~k sú1:·n. , · 

.-\<lnti c..:r!ünklJvn p(lrlúul veszünk C'l:.(Y fi-7 lilcrc"' 
ürtnrt:1linú zon1ú11co,..,;o!l !'{111edl1 nY! {':-; elibc· lcs;.;zúk hclt' 
a r;:;•._.!{.,\·ú\, ((:(··\...:;tt>rÍÍ (']f)zlíle::.: n z-.;irnd<.'·1~n! en.-;;lJp Inf'lr
gen n1rg\J;nlcszleni (1s v(1.-;zonr11hún úlszürni. hogy 
lerhnikni szennvczósckcL ne tarlahnazzon.) l\Tost készítsük 
cl a s?:anpunos.íló lúgnldalol. f_z kél nldathúl fog úllnni; 
az egyik r(,-;zl.„'I 3~;--os vize.-; lúgold:1! lesz. n Tnúsik 
:·;5~(,~>-;-;; lú,4old;il. l~:zckcl ~1z oldatok.aL n kü);clk,:zö n1úc~nn 
készit.-;ük cl: 1'\.észílünk :200 gr N°/u-o.-; vizes lúgoldnlol (ta
p~1;.;zl'1la! :~zerinl ez a 111c:n11Yi:--:é.~ l kg zsir:1cll,lz sznppnnn
sílú:-;únak 1ncgkczdl~sérc ·tcljcsc11 ~'legcndlí) .. lehúl zo-
111úneo1.ott fén1cclény11c11 (1nensurn) \c111érünk lü gr nút
ronlúgot és feioldjuk 18 l gr yizlicn. ~\z edényt jelezzük: 
,.200 gr 8!!/o-os núlronlú_[(nldat". :\ n1úsik :-~5°/o-os lúµ
oldalol a köYelkczöképpcn úlliljuk clö' ,\ rcncldkcz(:
-:-;ünk.re úlló. üsszcs lú.gn1ennyiségböl. nznz 145 gr nú\ron
lúgbúl n1úr t'.lha..;znúllunk 111 gr-oL i\rnrad 111l·g 11r'lÜ}t' 
{1:!5 - 1H) = 120 gr nútronlúu. f·~hbül k('ll ;:~;s~:~-os yizcs 
old~~tot kószíle1íünk, így szú1níiósullk húr1nas szahúly'a1ap· 
jún a kövelkezü lesz: -100 gr ;)5~;·-os 11\í..; úll :1;:-1 gr nú\ron
Iúgbói 0:-; (100-'.1J) = !13 Qr Yízhöl. I\érdés: 129 gr núl-
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ronlúgbúl n1cnnyi 3556-os vizes lúgolclat. lc~z? l~clúllílya az 
arúnyt, kapjuk. a köYclkczűkcl: 

35 (;5 
129 x 

x '.2:rn .. 1, kcrckszúmhan 210; 

tehúi 120 gr núlronlúgol 240 gr Yízhen olclrn (129 + 210) 
= :·Hl9 gr él5°/o-os lúgolclalol nyerünk. Ezt a lúgolclalol is · 
elkészíljük szinlén zornúncos l'(•111cclén·yben (111cnsura) és 
.Jelezzük: „369 gr 35%-os núlronlúgolclal". 

1 ia ininclezzCI elkészülünk, úuv 11ozzáfoghnlunk nz el
~;1.'.:ppnno''.itúshoz. ~\ 7 literes ürlarlah11lt. edényt, a fagy
t,-"Ú\·al együtt, kiscblJ höl'orrúson n1incladdig 111elegíljük~ 
a111ig a n1cgolya<ll J'nµ,gyú h6foka 80 c: 0 -ot. órt cl. Ezt liíi
ml'rö\·el cllcnörizzük. Most a Sj.é-ns lúgolclaibúl úllancló 
kavargalús 1nc11el t Yél~ony sugúrhnn k_özclilölcg a fele 
1nennyisl'gct a forrú fnggyúhoz önt.iük. Ekkor ní'.! !npas:.-:~ 
lal.\uk. hogy egyenletes rchór. :-:ürü c111nlsió kl'pzödik. n1n<>-
1·vc.l küzclitölea lO perciu rözünk úllandú kayargnlús 111cl
l~·tt. n1~:.jcl cz_i'Jü clt{'llc_;-, ulún a 111ég n1c.f~1n;1r~1cll 8°/(r-os 
](:;~;uL'.\al IHÚ.<.;Ík rcJ{[ is ~lprú11k{·nl :1z {'!11til~:iú;; l(jn1e1~·h::·z 
·.'··nt.\ük és n füzl~s! hasonló nir'iclon ioYúbh !'o1y!nt,il1k is11H:1 l 
!:)--\;> perei,:~·., llyen 111rjdon n .r.;::upponnsitrís els<'i fii:is(íf: 
u .:sirculék cn1ulgcáltíscít, unyy n: clös:apponosildsi .L'lii\:·._ 

:'i],'.. i\ í':lQ::',YÚ cLJ:or i!lÚ!' oly;111 rino1n rlnszlú:-.:b~tli Y~ll1 
;J i-:~::\·e:r\~kL1:;i~ .ho:JY :-. lti1n(·11yc·l.dl lúg c!!iun!~·t::(ra l: .. ··.ze11 
:,]j /.,, r-·r 1'1;::· lll'"Jl·i.:1'•11'·C..: 1,··,.j,_j,,;, '1"' ('llll'.1],;iúl 11l<'·"1;·'11i '.11L 
''. - ·-. ' /, • '". ' - ' '-. < ••• - ' ,, • • • •• ,-.· ' ••• 

~\Tost l.:f:iyc:lkezik a :-:znpp;1nn:-;i!ú:; 111úsPclik L\zi:i<t, a 
.?.,: 11 :1_J1'.'l\ !'iit·(',;.;z1~'.ilvk n Ui1111~·nyc]1]i lúgc;al Yalc'i c1sznppa110-
sil;':;;~L Tl! krllü ÓY~l{(JSSÚ,Q_0<1I° l:l'll l:liúrnun1c, a1ni ahl.i;in 
ú!l, ]1':g\· \':i'...:.r:z~;;c::.an. :'d!:n1:](1 111:.'ll'.'..:i.Ll:.:..; ('.'; l:c>:t'l'L!f~l('s L..'"Jz-
- '; 1 J • • 1 "J 1 ,„-,11 ( „ !t'• ·r i.icn :1U.JlL\.. az ('ll1U SIOS :-;z;1ppan.CC\"1.'1·e ·:iH:z a,);) :o- I.~ ·c.-
1,Jd:.tloL 1-:h. c~.;aL :JO--ClO .~r-(;l adjunk Yókony 
~.ugúrban 1nindcnik ]H1í:?úacloll lúf~aclng utún ,~~··.'.Jzf.:.\.l-
jünk n1c.~ arrúl, hogy a l\r-\·c1 t:k e~Yncrnü-c? i In c~.onH'i;.;o-
d:'t„· :·,_:< c:1:u!:'H.l:- LcYvr{·lJ.,, · J:\ ill 1;.i)Ytl1;.t•zl~·~ li_u,v i.-..;-
1n(1lclt füz{s ulúr1 i:'!l1l'l Iíl-3lJ .~r !t"i,:.;uld;tlol 1 a~;ului1k. 

111i11dacl<lig, n1íg az össze.e) lú,~n1cnnyis(:8. cl~'ogyoi,l. Ily_cn
kor nzl lapaszlaljuk, hog~: az e1nuls1os ke\·er~'.'· 111.111t~ 
sürühb é::; süriílJh lesz, '~. n1as~7.:t fel,1ér .~zínt' pe,:t1,g k1s~.c 
.:;zürkéssúrga - j\.'1lcn1Zil .c..zi1ppansz1nl - YC'.s;: ll'l; ~1 lo
~11ca hö111(:r.')éklL:le pedig !ni::.: akkor is, lia :t i"(JzC:s! abl_it:
hai;1juk, júya\ n 80 C: 0 -ol tncglirilnd,ia. ~.lO (:0 • sül 100 C. 0 

föló is cn1clkcclhctik :tzl-rt. inert n :sirodl~f\· n10.'i'i 1núr 
f,·tjn1ioi rscrcbornlri.o.,·[Ja ll;peU {dlün1cyc'lJen r1 lllgqol és bc
i:·ö11ct!.-c:cll c1 s:uppunosudris ntii.'-·n·dfl; {IÍ-:isu. Ez idö
bc!.ilc.f_f n ;zapp~1;1osil:'ts ]cghnsszahh fulY'.111~;1L1. arne1y 
ero;~ l!a11zassa1 ]Hr. 

.\ n1c_nsznkilús nélküli lo':úlihi fözl~s C:·s ú1ln1ldó !\.nya
rú:·: 111cllei1 a szappanosodll rnasszúval 1~1 1 ;':.: órún úl 
lúL..;:,~(·;Jag sci111ni s;~ri1 törl{ni\.:: azonlinn a ~:y:_d-:url\d( szap
p;~i1i"iízii f',~·y idii n1ul..,-~1 :\ .'-'!:ipp;H1lün1L'.~~ „nu•z:~ú~;ú1:úl„ 

;.~.~ u~\ 11\1·:1~ ~~; l 1 
: ~ ~~:. ~:; 1 t~'/:;: 1: ): : :, :/; '.-~ ;~: (, :~ 1 :\~„)11: ()'~}· ('i\ ~:i~ ~ ;~.: ~·~ ~:. ~ ,:\~,r;:::,l' 1 

:-; ;~ 
rrí.<:s:er(fi'il /'i·{s:-/!}:iJ,- (,\' U iJU/.c.·s:rt lc/fr's 111,~ri/f:fit.'íl (Íi

~dufdd s:Uf!fH!!lIUÍ: h<!I'i1Ftrfii; s:11f.ifJUl10i·:ifiisi j'ú:is. 1~\.:kor 
-::i ~::/:'.ippn11!C1111e:.,: l.:ül:.:eic' l!.:}ic0;;e11 Illl'.r..(Yúllozik: az í. 1 liih.bi 
süriin !'o1Yú ú1inin:'tnYl ~l ki·11t1c;;s;i;crü. k{~plt'.,kc11«· 1.::.(!Jl;;1s

icnli'.1 "::.d!ja ft·l r·~:".. !~1Ú!' C\ !'(íz("ied(ny ~'.Zí':ll··!iv?. llC!ll U1pad 
/"· ·· 1-"\"C~'(iJro.ir(J'. i:.; l:;·i!lil·.·„ rl(n Jccc;ú:<r:ik :n1(,\\.:.úl. lH\'!\. 
·:d1ll:,z hPZZÚl~:11~1c1!1a. IlYC!1Lrir '.l \'í)zl1::-:l úl1:111d\"1 LcYe1·és 
in,:·lJ;:·!l 1.11{'~ l~-::.::·o pvrt·i~··: f(',]Y[at_iuk. nrnelY idi) vHcHc 
ul:·1i1 ;i ;.;zn.nnanf/iz(·s gyrd.::orln\ilag licfelr.·?L'sl is Jl':C'rl. 

IIa fl i·:{r1uyúhúl l~isú:-:ús~al úh:J.itunk ~~z~1ppa11l L;'.,:-;::.-:i
!('t1i. -l~·-·Y :1.i'. ;~C;.z;1nnniH,:.;i!:'1:~r~1 pun!osnn szül~:'l·:~r:-: 11ú\!·on
lt1~-:Lr.„l --i11(':~ ~:qr·; \'iilli~:l('' kell all:nln1a::11unk. Ez ~: ,l1\(_'.
fölüsleg aZ a incnnyisl'.g. a111elyet tapaszlnlnl<:k al~t.PJ~lil ~t 
l.:i:./iz1:ll n;1lr(.iJ1szappnno1~ cUir'1llilú:.;:'111úl nlka1111:tz111 szok
inL. 1!V{'!I llH~1don ha 1Ci00 gr fa.',!g\·(1t kisúzús:~;d aknrunk 
.i1:'.drcnl.szarqnu1nú í'özni, ~~z {):;szc::: lú_1_;1nen11\"i-:(',i_( ~1 kö,:cl
kczö lesz: 

ít)OÜ gr faggyú pnuio:: el_sz[lp_panosilú~)~d:C\ ~zük.:-.;ógL·;.; 
1-ri r;i· núlruidliu: L·1ut(•k 20~ 1 /11-a '.2'.) ~r. l·L) r 2\J=11-i ,qr 
nútr<7i1lún. l~bh<.~l 2fJ0 [:r 8°/o-os núlronlú.\..'. készítésl'lH;z 
:-;züksl•gc~ 1 G .Qr, n1ar~lcl rnl'~ ( 17:1-lf\) = ·1 :JS gr nút ron-
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lúg. lia 158 gr nútronlúgból ~15;--c-os lúgoldatnt Ohn.\tuul-: 
k.észíteni, úgy ezt a n1úr isn1crletcit n1ódon szú1nilhaljul.;: 
ki: 35 gr nútronlúg 05 ~r vízben olclYa nd 100 gr :-)5~,~é,-n~ 
nútronlúgoldalol; kérdés. 158 gr nútronlt\['.hoz 1nenn;-l 
víz szükséges. ha.gy 35°/o-os h\~oldalot nycr.iün].:: 

35 : (i5 
158 : x 

x = 293, 
tehút 158 gr n{!lronlúg 20:) gr vízben olcl\"a ad (158_;...2q:1;, 
=·151 gr 35"/o-m né1lronlúuolclnlol. 

:-\ · szappanosílúst ezeI~iel n 1úgo1clalokl.:nl i.c ;'.z Plií
zökben múr ismerlelell módon kell ehégezni. 

1l s:appanosil<is I:ii/ijnbö:ö mór/fai. 

:\ zsiradékoknak P1sznppnnn"lil.úsúra ~\'al~nr1<:tU 1h·,r
clút n1ulaltnnk he n1arúnúlro11!ú!!~~d y~i\ú elsz;:pp;r1H1:-;í .. 
lúsra l.:.i:-óz(1s nó!kül l's kisúzússal. 

1\z clsznppnnosílúst azon11a11 ncn1csnk lli~)rú'.i'J:..rpnl 
lchci. rlvé,QPzni. hnnrin is111erc!esek o\yan t'l.iúrfi~.uk is. 
an1clyck úllnl n1nrólúg nlknln1nzúsa nólküi is elszapp~1110~· 
sith·nljuk a z:::irnd(~koknl. l~zel\nck n 111cgoldúsokn2k fii
l~g n1osl, ~ húború okoz!;1 nchl'z idökhcn van ll't.inr.;n:-:ult-. 
saguk, a1111kor a n1nró!úg zúrolt úru és beszerzése JH'h•;'z
sé,\4cl.;:hc ülközik. 

~\ n1arólúg nélkilli s;~appanositúst kótfélcképpen 1('
heL elvégezni, ú. ni.: 1. F'aha1nuhól r:~s oltotl n1<::szhöi c-lö
úllilotl lúganyag,i::;a1 és 2. Szódúliól ollott. 1nész hatú.-.;<'1r;1 
nyert Iúganyaggal. Elülilii t"·;ctben 1nnrókúli, ulób}}i eset
ben rnarónútron képz(Jdik. ~Iincl n kél eljúrú:'l - i(·:kin~· 
tcltcl rendkívüli fonlossúgukra - részletesen is1ne:rtcteni. 

J;'ahc11nuból ui::-cs kiltiqu::-ássul és olloli Inéss:cl 
törlénű ,i:appon/'ű:és. 

Isrncrclc.s az, ho,.s;y n különböző fúk harnuja tek.i:dé-. 
yes n1ennyiségü han1uzsirl tartaln1az. .\ fa n1i11öségéli.>l 
függően az clé~,qctéskor nyert han1ubnn töhb-J.~eve~ebb :': 
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hn.n1uzsírtarial~•in. :\z erre· yo11nlkozú \'iz:-;~úlalok gyakor
latilnrr i;.\ ignzoltú1.:. azt az eln1életi inegúllapítúst. hogy 
n rn1;~!1ll\]l.an a ha1nuzsírtartnhnat úl1ago~nn 15j~-h?n 
fogac1h:üjuk cl. Ez :12l .idcnli. hogy .11111 0r ( 10 ~lck>l) ln
hn1nubó1 JC) .Qr hnn1uz;..;irt tudunk. y1zz,el k,;Yn11n1. .. „ 

:\ vízzC'l kiol11olt lia1nll?~<;Ír 1ncgtclclu incnnY1::>e:~u 
olloll més52d fi'>ZYe marók!tlil nd. nmdlYcl múr zsirnclé
];oknl sznppnuosil:rni ludunk. 

:\ szappanfőzés gyakorlnli kivilclc i\ye11 1nóc1on '.1 

kö;;clkczö lesz: 
Teoü1k fel. hoov 1000 nr ohnn liulladék?,sirhól aka

runk. s;:1ppa11! ·röz11i," nn1c:ly~t e]i_~züleg kiolyaszlottun1\ és 
yúsznnruhún (1l:.;zürlünk. I.Qv 1nindcnekel(ilt a szappnnn
::-ító Júgo1dalot készíl.lül\. {'l. 

\részftnk. -! l-;g Jchctülcg liszln f:1h:11nuL ÜQYC1Ye nrrn. 
hogv ez n hrin1u· n1cgszrne~vde!L dc t'l JH'rn l'grll f:·1rt'.
szckcl ne lnrtaln1nzzon. Ezt incgl'clclö na.uYsúgú eclénvhe 
tc;:.;szük l•s ~id11nk hnzzú 5 ktr C'sÖ- vn~v nrlézi Yizel. ;\ 
nvcrl szC!rkl's 1:.:t~\'cré-kct fa-l':.:aY:tró sc~í!sl'.QL'YC'l nnponí:1 
tÖb11szür fPlkc:Yrr.iük. F.:l·tnapi úll;'is ulún a kr.\·créket Y~·1-
:-:z<:inruhú11 útszürj-Ctk. é'.'i a n\·crl tiszta. súr.~ússzínü oldnl
ho?. :1n11Yi Yi:1.c·t ndunk. hog\- üsszcs súlvn :) 1/:1 l·:r4 Icg"ycn. 

i fa ~'ZZC'l elkészüllünl·:. yrszünk cgv 7-8 liter ürtnr
!alinú. sznpp<lnl'özésrc nll.:al111a:c; edt'.·n>:L n1nclynck h~,L·,(j 
fclülctl~t go11dos~111 ·111cgliszlítolluk. Dc'\i'l.e.-;zünk ;100 µr 
(30 deka·) .ió1ninösl'gü l'.gele!l 1nc:.;z(;l ('.s hozzúadun1.:.' ;inO 
or ('.„) clcci!itcr'l Yizcl. \'úrunk arlclig. :11ní;.( a ll1(;sz illCf_(

~Hi:'.i-dik. i-Ia ez JJeküYclkczeU c:~s n 111\'J~cilir')dot! i11l:sz 

porr:'tcscll. :-:zéL úgy hozzúünt.iük a faharn1~ ~~/~ k~ Yizcs 
,;Jtlalút és úYalo~n11. kc'.'Crgclés 1\.özlien iclforrnl.iul-: :1z 
oldalul. lla a:r. oldal. forrni kcztt úgy 111ég 1

/.1 órúi.Q gyei!
uébb lüzön fol\'lal]uk n forralúst. Ezulún a lúzel c:lnll
~11~- n folYnd!:'kot frihülni har:1v]uk. ke\·erQell:s nélkf1l. .\ 
·kihült fol~·~tdl'k lc!jeS fc1liszlÚ1úsa nlún n1cröka1u'tlL:l 
ó\·rüo~an lc:::zecljük (1 fol~1culéll lis:la rJs:<.;i. üs~yclye arrn, 
!Jog»• a leülepedett khér c"1pnckk a fulvadékba ne .i11'

::JHL _.\z i.~Y ic;-;zedetl li;;zla oldaLoL iog.iul_-:.. a szapp;u1-
íör.C:·sl1cz rcl1i:1~/i\Ú\ni. nlíg a f('h(r c~r1pac1cl.:.ot elön\.ílil(. 



Ila a :..;zappnni·i_izü rn1:,-:idékot Í:!!\' rlöké:-:zítcllúk, 
lH1zz:'1fnr~hg!uH]z ~1 ;:zapp~111fDzé~~hcz. :\ lúgkészí!C:'.:-d1cz fel
l1a:·:L:11úli t:di~11':[ gondos::111 kirnossuk. hclCönliük nz elkó
:·;;..-;í[cli sznpp:l!1Ui/:ii ]1'1~oi (·:~ ;~zonnal 11ozzútHi.i11k ~lz 1 k.Q" 
~:~iradé,kot. I·:n..,·!H· !Ll?.l)1;. (1llancló k.eYergPl('s küzl1en ;-1· 
1-:cYcrL'kc! 1nind:1ddig rorrr~l.iu1:;_ níni.~ eg\·11e111ü. sürll, 
]i;~].};:(; folyacJ1::l\. k(•lt'ikrzil-:. :\ fözé~I. 1110Sl. liasonló lllÓ

dur1 \()lyl:l!juk kürúlhclCd '.2-2~--~ úrún úL n1ncl·v idü ~i!all 
a Y~·-;lrad.t~J;. vL.:z:q.q_;,·1110::-;i!{isa heft.'iczüdü!!. nzaz .. kiYel1 kis 
r(:.~zlcil: forrr'i \"Í?.!icn feloldódik. a11C:~lkül. liurrv az nldar 
ívlC!ivll-11 z~;íros, :·1 '\'iztöi ki'd('inYúl! r{~szck ús:.-:l~:'i!núnn 
~i:t ez 111(~~ ~J ;! c".i!:;ii riJ;:l::-: nL_1tl ~-l'n1 J.:öyetk.cznc lit'. úg-_y a 
!Z('.\·r·r~··khr•:,: 1 lile!· fnrró Yizc! ~-idt:nk ó::. a föz(:st !"ol\·lntillk 
n lel."\,·.;; c1<zappnnn::diú,c;;ig. :\ .-;zuppanrüz(~:-:; akl::or van be
f'" r··1: 1:c:. 11;1 :1 J.:i'.·:--:7 ~z;1pp~H1 (·J„·:'d;L- nz nlsó YÍZ(''-' oldal!ú] (~s 

:~::~'.l: l'f.·1 ·,:[\1\l<:. t:<</•,' 

f\~.)Z\.'.~:· ::1 1;· ''?ZL°!l-:. 11\"vrt ;.;znppn11t n1er()-
l-:;'.!::\ 1n1 \'lí:' o'.ü~dr(·,1 l('.' .", ·•il'il-:. 11H:~·Jt·l~,l/i l"ur111~'1h:1 
:;; :.:~r;.- (· .. r:;' 1:_:]1lil.::i .llli: .. \ ,-;zapptl!l iel.ic . ...: inv_r~-
:n„ „,-._·ecl·_·:~;e \'(:l'Ji::· i,~.I: nH;; ;\l;tl! YÓ!:1Jie111er.\·. 

""·cc·;.u;:i"(( ilt >'Z~lppani [f_>[:;zölc,.t:_{(:~~ nnú_~,·:;~·:.!..(ll d~.1-
i"~' 1i 1l- ra \';t_:~d :l.ild·: l'c J C'; :;;,:vlLJ.< l1ch:cn nF.:,c::--:7:'1ril_iuk. 

L 1:11li n11.'1d(;1; ,;: :·:11{·1;_,:,·ir],(',L liulladt'.-1'.zsírh(JL csuE;-
z:-11·),(.] \"rt.~y -! 1 I' i ,·111n111ú11YÚ, r{·lll'l'SZÍnÜ 

:<1
.:

1 ;r:;;Jrn:~ oL:_jul.:.hól ]H·~di.~ Uihhé-[-:_t'-" 
\e :.,·1;(í1:;-; ·;llun1{1uyt'1 .'~/app<i11l. I1úrn1ilycn zsir<t-
;)", -"· 1:-- 111\"1<!1,;: ;-;znppanl, :1 lt'i_::..;nH'Il1tyi~;('-
f-'.'l'i incrl ez t1 .z;:;iradék·· 
!-J, n~l::_;\·nldi 1c11 Yan t~ hc·l'üzés alkalnu\-

;,_; u kt•r1zl; . .-;:-.· ti_.:oin\2!!"l'L1) ]l;g Yé.-c:zi cl a kisózúsL 

S:1i1.:·,- !~(:' ·~UnU Inf;'s.':''! fi;l'f(;ruJ .<,':nrpnn/(i:(~s. 

:\i'inl ,u. :.·l::izü i'v.\c1:t·lv!dir-n i-;111erlelt-ül;:. a 11atri11111 
e:· L (a~11111011);_";,l,::..:z(·)da >:ctgy krislúlyszócla) Yizes ol; 
rL1l:1 ncn1 ;~!l"l'~L l!ng•: kC1zü11sé . .QC'S hön1érs~'J,:. 

- tcl1út ·100 c:·J-on - a zsiradéko1~ai 
t'is:-:ni>:l<tnu . ..;i(~,;L l·la n;;:nnlJan n 11nlriun1 carbonril "VÍZC'.-; 
Cild:1.::·:hoz i:lt(1ll i11e . ..:;,<.'i i"1nlCinL. ú.~:'; liclőlc natrillil} 

"i1yclro:-:yc1 (111arúiúg) ö.-; Lri-la keletkezik. J~z a lzrél~1 

Yizl)Clt \·aló oldliDl:1th111:--:;\~--J\u{cl fti,Q;Ya lcüleps1.ik é~ o fü
lötie !:"r~/_; lis:lu ltifJ!!ldof :-:zapn=.<nf.:izl's eCljnira felha:-;znúi
lialó. 

J~rr'--' n cl'lr~1 nii1!c~ ~..in111~·:ni~il.:.-;zúdúl. rnincl kri:;lúly
sz(1{l út l: 11~z11úll1 ~1. l un k. ív r1 n l' . ..: ;-:,_··t r-~~ r;1\ r ll l'.~ !'t•l l' b°) a rún yhail. 
:\ .i..:;:;1pp~l11fiJzl's r.:i'aknrl::f.i t:_yilelc: il:yeninódon a kövcl-
1-:ez(~ ló.~'-;z: 

~j'('_~yC!k fl"J. ]1c,'..,!:\· (°);;i..;zC::fYÜ,jl("1 [\. l:inlYU:O:Z[O(l és \1Íl-
SZ0ll ru !i :·1 n ú lc:zürl 1 l~rr .c:r r! (·.;z-:i rh(i} (c.<.:t_·l leg ha~onlóan 
rlükc\:z[(\_:jl liúzt:trl;\:-:i ·""' !JulL~d{0'kz~drliúl ~:l];.) akarnnk. 
:-;1.ap.p:1nL füzlli. Úi-:Y n1indc'11cki·löll ~! lú_::.;o1dalot }.;:,észit
jük cl. 

\'.,~„:l~11l- 0c.r 7·--n lii\'r íil"!nrtaln1\r. :~?.nl,1',)nnfözésre 
·,111,.·, •••. '11 ·,• •. ·,· •• · .. ·.: ,' .• ·,]·," •• ,, ·,:·,·'.·· ,' \ •, ·,. ·,' ·', '·.· ,., ,· •· 1,.·. '.1 .·. · · :ö fc,li't~i.·({~t ,' .. :cndn::-:an n1cg-
tisztíl;,1ti.ul:. rlel\'!c:· :·.Cinl·: '.;(Hl :.'r (::;r) de].:~·1'1 iún:l11ZJ~.;r."gü 
l·.f.!cic~t i::: >·?1:L :~n!1 :.:r (:-; d'. 1 • '„t··i yi? 1 ·t nd11r;1,: hnzz;'1 ·c~s 
Yú~·u11i-: ::d n111íc :1 !11l·:·~· ~-1]iz'1cli;~). JI:1 e·/ 11clz(iye!
kezeii t:' :i 111e:•oli<'Hl(J!: !!!i. ·;? j11-rT:' c:-:.ctl .<.i>"L t\~\- hoz.zú
öniü11l: ;") lil('r yjz(·~ (•,..; l-~t ','i,'\'!:'k}1c·;1 (»h1i111L: 1l:?J) gr fl.111-
lllLlli~'il.:.~;:~(1\l'.'d (1.::ri:<i:\l\·: :·:i·1íl;\L1\l ;·!"l'(' ;1 ('z.·lr·:: 1 !'.20 .:~r s1.ük
·s{'r~cs'I. l\Tnsl ÚY:ttn·-;:qi. l-: ,":-: kt1:d;l'11 L 1forr;11juk az 
oldf\i<\t. 11~.1 :1:;: old<:_l fr t·r1:i J., .. ,_,i Ú'J<.. 111 r°lr;'dr..: gycR
aéhb 1li?Öi1 !'(11Yln!j1d.: '.' !': ;-r:d:" :!. J~zul«tn '.! !ü:,:P! elnH-
.:iÍ11-:. ;·,, fn1~•;H1/.k(1{ L~J1lilni '!l: 1:.e\"C'l"L.rc·I('~ nólkül. 

~\ 1:ihült fnlY~ldt'>l: ·_,]/i-;z!11L"1-:~: 11\;\n n1erlí-
l-:a11:'!11D1 (J';a!os~1i1 11 í"i!luculr->]: iis:l<! rés:f'f. 

' ' ürn:rl···f· "'f'"'I J11\u·y " t fc·h{'r c.-::1pncl('].:. a fo-
lt"'í'.'··di.'ll !!.' zln _olclnl1Jt fDµ

;/u·,·itnL :1, fvlu"r c·sapa-

l_\~1dr'• !,;_ j l'.l" ll'C' :j tl;~::c;ii. ~~ :,· 
lnk n s;.-::1npnn!"ííz(•_.;J:1·:< 
·cléko! el ii;;t i ük. 

1-Tn ft ~zu11pnnl'liz{) l ,]:i1ni Í::.f\" ('lk{~;í'.íltl!flk. úg~r 
hozzúf11,r::l1n!un1-: ~1 :-:znnnn1:f/"1zt~:,1iv? .. \ lú::rké,,1í!(,_-:hrz fc1-
iinsznúii ('clénvt r.:.r:_111dO;;n1 ki1nt1::~:uk. ]lc\;··r~nliük nz Plk('
szít.cU S7.;lppnÚ!"()1(i lú;_zn! í'.'s ~1znnn:1.1 11nzz:'!nd.jul~ nz 1 k.g 
zsirnd{:i.;oL 1-::nylie tüzr)1: :'111:1nclr"1 1:r·ycr.~·e[!',;: kiit.hen it 
1~c»:erl'kct 111indadclig rnrrnljul;, fllllí.~· C:JYllí:'IllÍÍ. sürü. 
hnhzú folytlclék kc1ctke>:ik. ~\ Uiz(„-.:l 111(1:-:l l!:t:;o11hJ n1ódon 



ruhl:iliuk körü!JH·lül 2-21/, Jirún úl. amely iclö alatt c.1 

"ii·1\llá clszappa1wsilúsa hekjezüdöll. azaz kiYcll kis 
r(·:-;z]r!C' l'orró Yíz]H'll fc:loldúclik nnl,lkül, hogv az 
oldal l'l'lülclén zsiros. :1 yizlö1 külünyúll róc;zck úsz1i:.ú1-
núnuk. I-In ez 1nég 21í:: órni fl_)zl·s nln!l srn1 k.övctkeznc 
hL'. úcry a keverékhez 1 liter forró Yizcl adunk. és a fözésl 
rolvtát~iuk a lelies elszappanosilúsi.~. A szappanfiízés nk-· 
kol· v:in ]1cfe.ii.:·Zvc, 1ia a kösz sznppnn clvú1ili:. nz alsó Yi
zcs Pldnltól é:: nnngk felületén Q·vülik össze. 

.\ fözós!. n1o~;l h0feit•zzük. ·,; nycrl sznppnnl 1ncri)
kanúllal a Yizes Plilalról leszedjük. mcgl'clelö formúlia 
(intjük és olt kihülni hn.~í\'.iuk. :\ sznpp~1n lel.les 1ncg-
1nert'\'cdésc a forn1úhnn 1 nnp alnll Yl'_Qhcn1c.Qy. 

_!\ 1ncg~?.ilúrdul t szappant lPlszhl{'tLl'S nagysúgú cln
ra}i::·l'-t·a \"i\C:da1.iuk fc\ ('S ~zc:JJ<Js lJrJ\"L'll !ll(~!J~í'..Úl'itju]·:: 
1~·c11!i 111lJdon zsirndékokhól és I1ÜYl1 nYi z:-:íros oln.iokhúi 
is l"özlictünl'- . ...;zappant nz arúnY(Jl.-_ n1c[1yúJtozlntúsa 11<·1-
kt"!L n1cr!. u lúgn1v11nYi.'i('g nagyo]il1 fülü:deghcn Y~u1 n 
í>iradékhoz képr:-;t t~s · ];c\"Ü7A~s a1k~1lnn'tYal a képzl)d{"ii 1 
!ö1::\:'nyl'h1J lt\s_: Yl1gzi t·l n kisúzúsi. 

.·l : ·"' i r u d 1; j,· e ls-:: u fJ 11u nos i 1 i( s ti rn ·'": ii J;s(' .(f e:-; 
l 1í g n1e1111.11isr\1 his:d 111 it <ÍS(t. 

·rnpasztalnl s:-:crint a J.:czd(_i szetppnnfözönel a l1·!/
n.r1f_!Y(dJb JH'h('z:-:é'.~ct n zsir:.1dl~koJ.: c\:.;z:1pp~11io'.'íl:\s:·· r:1 
'.'Züks(':.;(·~, lt\~111c1111vi....;('!~ pn11ln..; l:.isz{1111ílúsrr okozx:t. 
l&:t'll snkszor yci!! alkal111n111 lnp~1:-;:-:l:1!11i ni:!, ho.~y C'Zfll :·t 

1é~rv11 111(·~ :1 ! .. t\'~tknrlnl!:t1)l) \'öziíl-:. Í:·; hibúl~al. ki'iYctnck '<·i 
föle::• nk1:or. !Ja elüzete:-; ké1niai is1ncrelcil-:_ hiúnyos,1],:. 

• 1 1 ' . t ' l~PDL'.!1 czéri kü!ún fuglnlkozon1 czzc. n1crt .-:ct:..-:e~~-V.1~·11 
!1ngv a ros:-;zul elLészílctt :-:z~1ppanok (f(llös lúgtarl:d
n1li,1k) lc,~tülili Pst•!lir11 a helYtcl< 1 lll"il kisz:'t111itolt és ft:1-
h:i..:.zn<\ ! t l l1 g;-t u yug kii Yel kczr n l~nyci. 

l)c rill:1!lt'i:llilcr is ronlos a :-:z-C1ksé·.~c . ...; lúgnnyng 1Jl!l)

\os isll1Cl"C!t<. !HP!"! :1 szCd~:-:l\~~{'Sl!(l ung~\'OJi!J lllL·nnViS( 

lúo fcl11aszn(dú_..:.:1 ~tl\l.;or is iúJJ,:iadú.'d. jclcnl('[Í. nn1ikor <i 

lúgr111~·n.c.;nk lie'7.l'rz(1se nclil1zs{1gc1d1C' nen1 üiközött. 1I~t 

a lúganyagok. - 1ninl is1ncrelcs - züroll úrnk, így in
dokolt a vclök való tal;:arékossúg. 

;\ zsiradékok clsz~ppano:::í!'.úsúrn. szükséges lúg--
anv~1gok pontos l~iszún1ítt'1sún:'il a lc,c;nng-Yohb nehézségei 
~tz ~ofrozzn, hogv az icleYúgú irodnhni ndalok __ se1n lüntcli\.; 
rcl legtöbb esetben n pontos lúgn1ennyi:-;é_g<'L hanen1 vúl-· 
tozú ·ér\l·ket adnak n1c.~~ s Í.QY nz ezirúnyú kiszún1H:1s 1Ji-
zonylalanuú Y{tlik. l~nnck okút abbetn kell kercsnfink. 
hog'\„ a lc'alöh1l zsiradék Yagv zsíros olai n tisztítús rn
kúi6J és I~éreskcdclini n1inöség(,löl ITtg,gően Yalóban vúl
tozó inennvisl'gÜ lúggal sznnpnnosilhntó cl. bór ez ;1 
haliir a lcglöhh esetben szííkrc szabott. 

Segíteni ezen a 11ibún ú_gv ig-yckeztcn1, hogy könyvein 
cle.jl·n 'rc.;szlelcscrl is111crlctctt zsírokat ('s gvnnlúl ponios 
clsl.nppnnnsítú~~nnk Yclcllrn1 alú és nz erPd1nénvk(~ppen 
11Yer! órlé,kcl vctlcn1 ini11cli-.11kor nlapuL Ezeket a7. adn
!r.ilzal kö11YY<'Ill y{,g{1 11 LCili)u túLlúzatlHt iis;.;zt•l'o . .Qlnlva l:l

lúlia 11H~ci· ·nz olYn::-:~·). 1~:-: :~dalok hirlokúL1a11 az n!t fvltüil*· 
tcl.~'.!l l!;·1·1:nH:ly zsiradékan\'ag Yn::'V ezeknek keveréke t.'l
sz·1 n p ·1 no ":Í l '\ i..; :1 r't '; zl"il(" /. u Ps p e n ll: 1:-; l ú (fJ ne !ln v is l· f 1 t' nv szv r (i 
~1;6~10;1 k.is;{;1;1ílh.aló~ ':\;-;.J:-:szes lúgokí1úl alapul ~i-, l:.eri':;
kcdc:h'Inbcn hcszcrczl1rlü lúgo],~-it velten1. inert azl i~ i:1-
pnszlnlta1n nrn1 cgv izhl'l1. 1io_f!Y ezen n h"rrn is több z;:
varó köriihnl~nv vctéJdhct fel ~1Z c:l(J!I. a]\i n lú.~nnyap,n!-: 
erössérréycl és l~zzcl ös~zefüQ::tCi :n:úri cl11C\'Pzé.-;{~vl'l nc;n 
is1ner<~. :\z irodnln1i ndnlnl~ Úi1ldúul r1nlítcnck ,.1íl0°/c.-~1~, 
l:s 12.8~·;,-os l\C'rcskcdelini :·1rn"-! ú~\- n núlronlúr~-J,(!. 
Inint n kúlih\<..;húl: (•s n vús:'lrló. aki a lú,s:ol sznpp:tn-· 
fi.íz1'.•s cóJ_inira t'l1Jn_il_jn fc]lJa:-:zn(iJni. I110~;t lllÚr !1C'll1 i-ud,i:L 
hogy az úllal~l beszerzett nnYHQ tuln.idonkl:ppc·n Jnel·~~·ik 
clnevezl'sre Yonalknzik. Ilunqs1íl1jn:on1 lch<il i/·.'lnf;teltcn 
azt. !tomi a lcöni/l'Cm/.>cn fcllii1itcictl /;uli11m lt1J<lro.n1d 
(111urófrdlilllq) és nulriurn h.rtdro.r.1,1rl (1nnröruílron. :.:siros 
s:óda, lú.ql.:1J) elncue:és olult 1nindcnkor a !.:crc,,d;cdclen:
bc11 bcs::cre~hel{) és a Jfuouur C.11cíy11s:erl.-li11uu dllol 1x 

lartálnil lúgo/; érlenrWI:. 
Ua;,.·anCsnk érlclc1nznv;1r(·J a lúgul.-_ Yizi.:s cildai.<':i;:,!~ 

h . 

törn&l"};sl~gét Datnné (ol-ya..:.d: Bon1é'. lelzé:;;e Be) fokot·:b:1:1 



llH„'.~adni. Igaz~ hogy u l~l'l'c.:-:l;:;:_•drlcn1 {>:-; a gy~'iripar 11~~t is 
~zl a n1úd.c.;zc·rl alkalinnzz;1 u lú.~oldatok löin('ilysé;~(,nek 
H n1r,~jclül{':.:.ért'. 1np1·i :1 .Q\·nl.::orlall:~;n ez a rnl'l'!~·:-;i inód 
é:-; 1nr.r..:.irlüll~~; teljesen ki:iztn11niL~~ incnL r~:n 111{:~·;-;cn1 al~ 
knhn:r:-:0111 kr.11yy(_.n1 r·lliíro'1;-;a'.L~1ri. htu1c111 hcl\·ctl{~· rninclig 
rt ~:úly:.:.zúzalé1 l·:os 111(:rf::..;[ \·e;.:;-:;_'111.[í~1. p(,ld:'iul e;-_;-,· Yizc:s iúg
''t"al lúgrnL1 :111yisL·~~ét :·33 11/n-o:-:nnk c1nlitc·in. a:,~nltlll rnin
dig nzl érl;·•11L hng.'„· n ](1::~:(1ltlnl J(J() ffrnin111.\ú]1~·tn ;·):J gra111n1 
l,;f•re;.:kcdcln1i lú.c~ \"~ll\ nld\"a (i;J .':..:r::illlll YÍZLPl!. 

!\ icl.icss('.,1~ kedyl·i~'rl l;:i)ll\'\"C~1~1 y(·gén lúhl;'izntl1a;1 L.üz
lú111. :'"< Jln11111('-ro!~c1L .'-'.f'.:'1z~1lé,kr:1 Ynlc'>. {d . .:;zú1nilr'1.:..;úl úg-,· 
11.t 1 r1tl!~' lr\l1roxYchn 1n;1J! J,~1i,111•1 h>d!·n:-..\cl!'n y,111'di~c.
zúla.!:..'.- lins~~-li:1 (ll':n~:ú1n nl\-~\ll ('](íír{1s.sa1 r;_'11clvlk1·Y.ik, 
ainel_vLcn n lt'1glf)J11\'.'Jl 11:;L!ll1•~·-l'nl.:c,kh~111 yan .ieltil.,,-e. 

~\~.th ~~ !.~-~ „~~ 1' lli~ li l~ ~~ r t ~:; ~ (• \ ~ ! ~1:i: ~~z: ;.~~:il;\\' i~ ~1\~\~'. i ("q l l Í' n \'" ~- i~'. r (' 111 i f;; 1C'11 

}~zc-k i.-:1111-·ri'lv ul:°!ll :·dt,··i"!:r:·iü111< :1 1-,:· ;i'1HL"ll~ z:-oic·:.1-
dl, ;:_ <) ! l Y'.~ ~to ]~ <' 1:<<:111n: 1i:.1 „.-· i i :·\'-':·: l 1 • J.f: 11'1.f · „,ri (1.· · '\. ~ t
[;;: r i u q L:i.-:z,·1111ílú:--:últoz. íil ~tz l·!lnnrid<J'.l:tk -~1·G:·f1.i(!I~ !'\:.~'[ 

~·1:·; ~ j \ i\ !' 1 ~-~~} ~~/; t (1';'~ l.~' -·~„: ~: ~'ií}i~:~~ / f j_, i<'~ ::{ i 11: ~ ~ 1/ i !:.>.: ·~'. f 1; 11 ~;1í;: :· ~ ~ ó; sj~~;~ ~·!~~ir~ 
f;:jf },;. (Í:\Í.'.')(1/ r:h;1jfunf,: :<:dl!/j!ii[Í r:(:s:Í/!'Jli. 

L'lsr'í c,,;efl:cu r„,.,,i " '·i,1 ·- ·11 , •. ·1' · ' ' 1 ni '· 

~i,;::~;( i: !'. \1~;\:,,: l;; '.~)~ ~. '.; ;; ( '.' ';)) :;' 1'.( ;;;:; ii '.:; :'. ~ ,;\11 

(;; ;,t;; i,(;/:) ~ ,; ) ·, ::,;:~ ~ 
f~{r-:suk (·zl g\«ll·:url;ili jJ'_„!cl:\··:al illl':~YL yc1. 

l~ i.~ ú :~:.~.~~·: ~: ri k! l ;:l\ ! ~(!;: {~;~j;2: l\ ~1/.r{,; ~~;) /)!; ~ ~ \!;; :; ~\ \" ~ \' ~ ;,,1 ;lj(~; l\ '~(;l;t1 ;\\ ;)~:~1~ 
ügy az e1szappc\11ei~;it:'1:-; lt1~1'.:rt(·lz(,h1..·z \·i:::zon\-i(y;i 111('.;~ 20~-; 
föii:·~nl('ilnyisé:.~ü lú.'~r;t ki~ll \"1'nni"t1d,:. (17·1 _;_'.).-J.8) 
'"'" 203.f; gr 11{!\ron!:'is:uil kell n1J.:nlrnnznunl·:. 

l;~~yc111ilyc11 1ni"Hlo!1 :<·:~·tn1ill1:1l.iuk Li \·c:~·yvs z~[r;;;_1;1p~ 
:inyng vlszapp:-111\;...:i[;\.':;'tlinz ~:zül~_,;ó_r.:;cs h\:~n1c11nYi:;é_g'.·'. i< 
I/is.'iuk ezl i~; ~.'.·Yalzf1r1:i!i pl-ld{1':cd llH'g\·lL\.~ílY«. 

,...fcr.~·vük fel, llnL;\" é\PU ~r J!1arl1~d«1.uJ~YlL J(l() :.:1· ri~·i11ll.~ 
o]:i.\ t,;-:· „20() gr !'{'i;:<·,:)g>:;u{\a Ö~.<-:Z\'(i\ya<!.[tJ\t l-:l'\'C'l"t'.~kl·bül 

óha,jtunk. núlronlúggal kisúzús nélkül szappant készíteni_ 
így szún1ilúsuuk. a köyelkezö lesz: 

116.0 ar 
"' 

1:1.n gr 

28.8 (i l' 

800 gr n1arhnL.\ggyú e]szappanosilúsC1ra núl
ronlúgból a túb1úzal szcrinl szükst.'.~gcs 

100 gr ricinus olaj clszappannsí\úsúra núl
ronlúgból a !úblúzal szerint szükséges 

200 gr fcnyügynnln clszappanosítúsúra núl
ronl úgból a Lúbl~'tzat :-:zcrin l szüksé,ges 

"-------'-'-h 

össze s e n: 158A gr 

I-Ia ugyanezt az összcol Yaszloll kcYerékel k.isózússal 
óhajtjuk nútronlúggal clszappnnosílani, úgy a núlro1í
lúgból 20°/o fölösleget véYe ( l:iSA :31.GS) = 190.03 gr, 
k.erck.sz{nnban lUO gr nútronll1gol kell a szappanosilúsra 
alkalmaznunk. 

A szappanfőzésnél - rninl ki"i.ibb lúlni fog.iuk -
g_yakran elöí'ordul az nz eset, hogy (·c;yszcrü, YD.~íJ-r ycg_ycs 
zsírn1apanYa_gnt ncn1 liszl(111 11úlrn111úonnL hnncn1 u:'dron
lúg és kúlilú.<:; e.~:vcnlü n1c11nyi:-:l~góYcl óh<1.ilunl\. clszapp;1-
11osHani. 

Ilyenkor a lt\Qt.'.~rtt:J..:z·,t \i.<i\- :~zún1iljuk ki. hogy a ren
dc!kczé:~ünkrc úllú zsiradékot elinlJetileti kél euyenlZi 
.\'C;S.'\' 0 ocz[.jtJlc 1',-: „-7 "n-·i]- r 1'><.:7 1>J.: 7 •11,-:.;1\r>.:1'['1,„:'11'':l· 11~.' •. !_ ' ,, ~· ·' , . -- „ •• ~, ~ ,_,_\ ,_\_ - ~ ..• ~,...„„ .. -'" <. . ' - ' 

ronlúgoli a n1ú:.:.iknak kúlilúgé'.rll'I.:ct. Ycszünk. 
Péltl:'iul: 
800 ~·~r. n1~trl1~d'ngc1yú. 100 gr rici11u.c; Cilaj ('.'-' '.2(!f) f~i' 

[cnyögynnln Üs:-:zco!\·;isz[o[l tf'\'Cl'(~J.:.(~l fclcrészlJC!l !l{\~-

1"0!1\úr•rrüL fclcrész1)Cll l.::úlilúc"~nl óhaif.luk kisózús nélkül 
elszappanosí!.ani. Ig·y sz{ttnít{i;;unk n kö,:clkczö lesz: 

400 gr 

50 gr 

100 or· -,-,-

rnarhafa,r~gyú c1sí:app:111n:-:ítú:-;úrn nrit .. 
ronl1ir1r1-:;f a lúbl:"1:-:~ü :-:i:crint :-;zül·~:~l~ges 
ril·,;i:Fs cla.i cl~z;tppano:;;ít:\~;úr:i ndl-
1·(>i!/;i•1i1<'1l '\ l·"t1ll.'1z·1! c.;«'i"'illt '~7.ükst•rrc...: 
{· 'i · ~ ~ ~: Í:l:~~_v <; ll 1<1~ 

1

C l.-; ~·:l·j') p ;.1; ~; )~; tt 0{\ s.Ú ;.fl . I~i i~ 

53.0 

C..8 

111.'1 ron!(1gból a l(1LL':;,·:nl szr,r\u! ~::zül·:~;·~:~e:-; 
"'----

0 :-: sz cs c n: í\J.'.2 

gr 

iil' 
h. 

pr 
"I' h 

" . "l 



és 

SU\O rrr 
fi 

9.5G gr 

20.00 

400 gr n1arhnfaggyú elszappanosilsúra kóli
lúgból a túb1úznt szerin! szükségcts 

:}0 ,gr riciT1us olaj clsznpnnnosilúsúra kál!"
lügból a lúbliiznl szerint szükséges 

:l(IO gr fenyői:,,yanla elszappanosilúsúra káli
lúgból a túhliizal szerint szükséges 

~----~-'--
gr 

Össze s e n: 111.15 crr 
h 

azaz a 800 gr marhafa,ggvú, 100 ;;r ricinus olaj és 200 gr 
fenyőgyanta összeolrnszloll kcnrékd 7D.21J gr núlronlúg 
és 111.15 gr kúlilúg cavsze1Te fclolrn>Zloll vizes oldatá
val kell elszappanosilanunk. 

I-Ia pedig qf.!yanczt n zsirnlapanYagot. az e1nlílcil ve
gyes szappaüosílússnl úlin.it,iuk clkészilcni, de kisózús úl
lal, úgy inindenik sz:'tn1ílott. h\~érlékhöl 20-20°/n-kn1 iüh
hcl vrszr1nk. v:i,~~-is: a nútrunll1.f..'. 1nennviségc lesz (70.20 
-'- 15.8-l) = D8..l or: a kiililúc· !\H?llm·isc'oc ]lC.din (111.léi -' 
';"°"•)')' •<") ~ .-. '-, ·.-, 

L.~3) = J;,~.38 g•. 
'I'öhl1ször c:löfordul nz az r . ..;el is. ho;cv isn1crcl1cn 

összctételü zsirnlnpnnvn~hól öhn.ilunk szflnpnnl 1zészílcni. 
Ha példúul húzlarlúsolzhnn rcnc1szcri11I gvü.ilik n hulla
dékzsiradc'.,kol. úgv rizt teljes hizto11súCE0al nrn1 tuclhntjul.;:, 
hngy az Íf!Y nYeri zsiradék n1ilYC'n ü:-;szp\{lclü. T~Phr! nlJ
bnn üszckcvei·ye pl. fau.nYú. scrteszsír. zsiros olaj sl1J., 
an1clyct egyfill fel0Jy~1sztanak. {!lszürnck (:s nz ilyen n1ú
don nvcrl zsirndt-ldJól óiiajlanak '2appnnl röz11i. Eérdb 
1110.st 1núr, n1i ~1 kö'vc!endö irúny ebben az csct1icn a 
111~gfC'lel<> 1ncnnyiségú líig{'rlék pÜntos k.iszún1itúsára? 

/\. l-::('n1ini n1üvclclekhcn 11e1n júralos és lnl1ornlt'1-
riun1i berendezéssel ncn1 híró olvnsóin1nnk chbe11 n;: 
esetben n kö;;etkczü cl.i:lrúst njúnlon1: 

I·In figyclincsrn útnCzzük a zsírok (~s zsíros oln.inlz 
cisznnpanosili1'úl feliünlelii litblúzalol, ú<>v azt lnlúljuk. 
hogy a 1.;:ókusz és n púlina olai kivétcléyc} a n1nrhn
faggyú és csonlzsír clsznppnnosílúsúrn szükséges a leg
nagyobb 111ennyiségü n1nrúlúg. L~gy a innrlinfaggyú, 1nint. 
a csontzsír 1 kg-júnal-::. elszappanositúsúra 1.-15 gr 111nró-

·:núlron, illcLYe 20-·1 gr 111nrókúli szük.ségcs. i\liulú1_1 .ház
Íartúsi hulJadékzsíran·yngban kókusz és púlinri ola.1 1elen 
nen1 lehet. hnncn1 c~akis ol·yan zsiraclé.kanyag, an1cly ~ 
faggyúval egyenlő érlékü '.'agy .annú~ 1-::.c\~c~cbb 111enny~
sé.gií n1nrólúggal szappanusllhalu el. IQ\' Yi1~1:~os, 1_1ogy h~1 
!l 111 arhafnoQ·\'ú lútiérlt~ket ycsszük alapul es nz 1sn1crcl
icn összctótdíi zsirndékot kisózús últal készit.iiH'. el nút
ronszappannnk. így kc,·és lúgfülöslcg n1k.ul1nnzasaval v~
gczhctjük cl n '2'1]lpnnrözésl. Az clkészilcll sznJ?Pnn a ki
'.~.ózús folytún tcrn1észclesen lúg111cntes lesz. I~ 10yelcn1be 
kell nzorilJnn ycnnünk azt. ho.Qy kisózással törlénik n 
szappankészilós és íg·>· 20°/o . lúgf,ö1ösle.Qe_c1 k_cll d~lgo~~ 
nunk; Ynavis az isn1crellcn zs1radck 1 1-::...g-]n natron1up:bol 
(1•15 + 29). = 17•1 gr-ol. kúlilúghól pedig (20! + 40.8) = 
:2.1.-!.8 gr-ol l.::.c11 \'C'llllÜnk. . 

:\.zok nz olYnsói1n. akik a kó1nini is111C'r('lcklicn ,iúr
lnsalc (:s lahnrnlúriu111i fcls?.t'rrll,ssC'l rC'ndC'lkcznck. !c_g
]1cl·vesehhen [eszik. lia n rP1Hlclkezl'sükrc: :\lló is111rr(•\
lt1l összell·lclü zsiradl·knnyngnnl-::. k1.':.n1iai 1núdon hal{1roz
zúk n1cg nz c1sznppa11o::ilúsúra szüksl'.c:cs ]ú,Q1ncnnYisl·.'.~~·l. 

:\zl a lú.~n1cnnyisl'F;ef. ninc·ly Yalnrnl'ly clszappann;;1t
hnló zsirac1ókanvng 1 grn111n1.iú11nk pontos elszappano~ 
silúsúrn szüksé~L;s. n zsiradt?k el.';:np]l(lfl().•;íl1ísi s:án1ánn/; 
:nevczzril~. I~nn( 1 k kiszú111íl{1sn a 1-:flYl'll.::.ezü 1nódnn lörlé
!lik: 

200 k('Jn-es T.~rle11111:1Ycr-lo1nbili:hn nz i~;111crclle11 i'>sz
~..;zclólelü zsirudt\;:húl 111~·;·,\ünk le 2 gr körüli 1ncnnyisé'-
0ct konlúlih k<)llizcdcs ponlossúQ~nl. ,\ lcmerésl lchetö
fco ar;'ulvtikai 111(•rlC'uL'n vénczzük a 1-:éiyctl-::.czö n1ódon: 
-v~_gyünlL l.'J~f\" si111n <:~~r:'tlpaPírlapol. li:1l\suk össze kétrét
licn és yúniunk ki beliilc ollóval C<!Y kh. '! >: •l cm nngy
súgú dara~kút. Ilyc'n 1nódon kél dnra]i ponlosan cg_\~ez~ 
nnovsúnú papirln11ol Il\"Prünk. nn1clYcket az nnalyl1ka1 
1116~_.lcÚ"'iohb ós baloldali scrpen·Yö.iébe leszün1.::. ós ponto~ 
o,an Jeti;rúl11nk. !fa ezzel "llzt>szültünk, úg\· a iohliolda!i 
papírlapra üyegpúlca segilsl'gl~vel közclilől(;g ~ grarnn:11y1 
z~irndékol helyl'zünk l's ennek pontos sulYat incgalla
píljulc. Tegyük fel. hog>' az így 111cg111érl zsiradék. súlya 
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1.92 gr voll. 1'.:zl a ·zsir<1dl'.kol a p;qd:·];1ppal t:)...:\ ü~L llcL.:
hclyczzük az 1.:.rlen1naYcr lo1111Jikba (';-; a z:-;iracl<:l-.ot. i'el
old.ink 10 kern propyl~lll'oholbnn. I-Ia ez 1ncp;lürléi1L ú~v 
esipcsz segilsC.Ql:Yel a p~1pirlapot a lo111l1ikhúl kicrneljüi~. 
,:·s lemossuk a fclülclél 10 h.·m 111·opyJalcohollal és ezl az 
oldatot is a lornhikba öniji'1i;. :l[osl :iclnnk a lnmhikk, 
üveg pipellúval H1l;rl 23 kctn f(J.c.;zc'r 11or111úl propylalco
holos kúlilúgoldalol, clzúrjuk a lon1hik nYilúsút olyan jrJl 
zúrócló gun1iclugóval, arnel.ynC'k rurntúhn kh. c~·y 111l'.lcr 
ho,<::szú~ 8 n1i1lin1éler Y8.s!agsúgú ÜYí'!.:csü\·cl il1t.:;-;ztü!l1.; 
11'iilöcsö). 

Az ígv fölszcrcll lomhiknl nrnkúiq hcsüllyeszljük 
Yizff1rdőhe Cs a lnn11Jik1i~n1 Jey() oldatot ó\·alosan 1nelc
E..'.íljül~ és Cff:Y órt'1n út forraljuk. 

1·~z idü clti~He ulún ~t !'orrú olclnlol a yízfürdörDi 
L·yc•sszüli:, ho%zú kcvt::.; phc!l(ilph!nleint lvszünk. l·s :1 vö
r;\s szinü olclntol hürt:ilúhn iölttdt l'l,l:<~~·r norn1úl sús:1\' 
olclnllal ndclif~ !ilrú!iuk. runC·:.: :_iz olr1:1t y(irö." színe c'ltünil.:. 

rf('uyCJk fiil_ l1ouy er1·1' '1 ,./,]1·'·1 f/,]c.;?{.' .. !líll'!ll':\J SÚ'-;'[\" 

{ :-1dal1-1ú 1· -11. 7 ].: e 1;1 ;n l t · s;<i·1 L's(·~-~·~:~~·., ·í~~- ·[~ ;," i rncló1~ e isz.f{ n-
p~n 1 p~· i ! :\s i sEJ1inúl a kt1Ycl];_c?(í 11!(1dnn nyer.ifik: · 

(I·~úlilúc~(ilda!~sú:-;ny uldni ~< '.2f;); a len1(~rt. zsirfHlt1-:: 
~;ú]v(1Yal: tÖlJ(,[ esvli'!nlzhcn: (J'.-j.~·l >/ ~g·l: 1.02 = 19.1.0. 

.. \z ic:111C'l'"i\nq {)...;c.;z'•l(!: l{i. ?··i1·'1'l,-\l··111\"1rr cl-;z'lp])''nn· 
.-:i'.úsi-;z(;1na fvl;·;.;l 10:1.D .... ··-'··' '·'· ·'"' . ,,..., .. " '" . 

.\z Íg-Y l1YC'rl clsznpp:1no;.;ílú;.;i sz'.':n1nl '!Jl~~'.?."-Yf·l 1:H·.~~--
. j)' 1 <t'.Y;l ],:'.·:111ú:_'.{r!/,].:;([: 0.7>~:)-(•l 111Pr.'.:;znrr;z\·r, 11:\[J'O!llú~;

('1·j{•1:j•f ll\'('l'Ú!l1Z. Ttr\· í~:-:c[fi11l-:1·1en ;·i l.:(•rdl•s<'~' í'.~;irnd•.'.:1·: ·1 
1 

··- 1 "ii::k ~'!sz;1p11;111P:-dlú.'-=:'1hnz núirnnlúc!húl 12.;:'l.:l [!!'. l::.i.11-
lú_uhz"! pcdl~ 200:1 cr :-;zül-:;;(~i:~;. h:t ki."(.'1zús nl,lkü1 (1h~1.i-· 
!unk ~;zanpnnt kl~::.zilr·ni. 

1'~'.-;c\z:\s:~nl ].;(c;zitr'll sznrinn11n~'1] :2fl0/n lú(;·f(\lii::l(·'.·-:et YC-
s;;ü;1Ll :\z f'1rnnndnl!akbúl lzitlíllik. ini;1(1cn Pl~:zflj)p~t-· 
no . ...;ít: nd(! z::ir:1d(!_.: :il;1p;111 l lli"!\11-..·l-· 

1::·,11[os n:r«:1;n1;\ro7.ús:'il l-:l11ni'.:i Yii:~;cúlatlal hn\{irn:-~
li'.tlit11.: lllC4 1C!"if}OJ1lnsnl1l1:1n a renli rnúclon. 

.. r:, r:tc:: \'lltl•.'i. :! !:1!11;1~-: :ti: l'l\"l""zl":<(• !'(;)'· 
L;1i1 :1z c:.;ci1h'IL ha li\:I111·--n!e:-; ~·-- · ':nl al::.nrun1-:. el(iúlli-

tani, de Y::tla111il.yen okn:'il for1ya cl .ohajl_juk kerülai a 
szappan kisózúsúl. Ez riilcg akkor lehel fontos, ha ne
hezen ldsózhaló kóku~z olaj, Yagy fcnyögy<.tnla is van 
jelen az clszappnnosílnndó zsíralapanvagban; cscllcg ha 
nagyobb n1c1111yiségü szannnnl kell clké"zit.cnünk és a fcl
hasz1~8lancló 1úgn1cnnyiség_gcl feltétlenül lakarékosk.oc'.-
nunk kell. · 

.:\z elsznppannsítúsi szún1 n1c.ghalúrozú.sa kísérle!i 
úlon a pipere c.;zappanok clkészilésénél bír főleg nn
,CJ.yobb jrlentösl'ggcl. 1~ekinlctilel arra, hogy ez a \"iZs
L:úlali n1ód arúnvlaii C,!.!Y"Z{:ríi úton rövid jdö alatt. ei
Yégczhclö és Tcitl·tlcÍ1ül ·rlonlos értékel ncl, így ennek" 111eg
hatúrozúsú! főleg isn1rrrtlen üsszell>lelü vegyes zsíralar
anya1~núl 111inc1c11 esetben ajó11lo111. 

il kis„i:ás q11ni1orlati hiuitclc. 

;\ kisózús n1íl;.;clclénPl.: cltn('lcii isinerlrll'sél (' J.;ö11y\· 
r·lözö rcjeze!ébcn n1úr túr,Qvn!iuk: J;'tituk, ligv a kisóZ,·:_.; 
cél.ia n szapp::111nk lúr~n1cn!rsílés(-; és liszlítúsn. I-ia ;1 z·,:
radl:knnYnU cl::.zaop:1110:-;ílúsa hPfv.i('Ződfill, tcl!úl a J.:é:-:/. 
sznppnn Yízbc:n in;'ir tiszlún oltllinlú lett, a hrnn~' n1a!':1ú1 
!'ölü~' n1r1111vis(•gü lúp~1nv~1g. ~l !"(izés !'o1Ytún tc·r1111:lödöt~ 
~(iyc('ri11 esP!lr-.0; lvcli11il-:ai :--~?V!l!J\"('?.('"t'l: :1 1-:i~·/_ .. :«'. '.·1!>l 
Y:'il0szlh~1lók c1 a si:í11:-:znppn11t<'il. i"~7. nz cly(da~:z!{1:; tchú:, 
ncn1 a .szapp:·1n Yizc.s -- kulloidúlis - nlda!:'1!1'.\k az L'.!-
11011lú."a fo1Ylún ,iiin J(irr. a1nz n sznppa!1nldai 1-:/'!ni:.:1 
ö:-:~:zetélelt·hen nr'lll Yúllo?ik ntt'!! a li.i~:ú:;;ús n1Üyc\t:te nlnU 
hanr·in cgy::.zerücn az ki)yelkczil<:. be. ho~f\' n n~u:·Ynhh ;.;{\~ 
rüs("~;ü ;.;<\oldat hal.(1;:úr~1 n .r.;zany1a11 kivúlik n .,,,:(r:~---~ szap
panoldat11ól és lzi::;ehh ~ürüsé-~(~ncl.; 1nc;:d'ch')(Je11 a só
ol<l<1l felületén g-;;il!ik ö."~:ze r,QY iü1nör fiss:.-:t'!'ü_,~::ö ré!e1;·
lJeiL l,Q·v l·rtlicUí. ho.~Y :'.z vl\·ú]aszlús L:,\·:·d~urlaiil:t;_,: cs~;:„ 
úgy oldhnt(i n1e;.;. 11~1. :1 ;-;;·"~·1ppnn na.g-;;olih llH'IlilYl~J'.~Ü vl?-· 
hf~n Ynn olc1Y~1" illf'r! c:;;\l.; ilYe11 rnúdon i1·helsl'f.Tf.'." n Lcnr:· 
lé\·ü 1'üliis lt'i,0~111\·nr~ (:s lcclinil\ai :-:zcnn·yezésL;Í-: [()lzl:lelc 
levúlasz!{1sa: dr~ az is L\ll1~1ló, hn~y a hi,.;::ít~·1.sna.1c is va:1 
hatúr~11 Inert lin igen ilfl.~Y incnnyi:sl~.r.;ü -:ízben oldan:'tnk 



fel a sz::tppa11l 1 úgy rendki\·ül na:_:y 111cnnyiségü sóoldalra 
\'olna ;;zükségünk, h(;_r.;y a súoldat kellő lö1nénységél ineg
iarl;.;a. t\ gyatorlal e tekintetben i,qazolta azl, hogy lcg-
1iclye:-:ebb a szappan oldúsúra (>_..; kisózúsúra n szappan 
súlyúnnk n1cgfclrlü i'cle 111e11nviségü vizes só olclatol al
kaln1azni, n1crt :1 sóold:i! lintúsúra n süríí sznppnnoldnl 
crösen fölhigul. 

!\[iulón pedig ~1 .'iz~i.pp:tnok összclé:lelüknck. 1neg
f(·lelöen n1ús ós 111ú . ..; ;-;úli\111<'.\nvsl~.g n1cl1Pll. s6zhatók. 1\i. így 
a kisózús n1üvel<:ll:l f;vnkorlalilan ú(Íy kcll 1nenoldani. hog\· 
biztosítsuk n kis6zn~Clú sz~~ppn1~ 01;liinúlis st;lrn11énység~'i. 

Búr a kisózúsrn ncn1G:;nk n .;;;óoldatok. Lnncn1 a lúu
nlrlntok is. alknln1asnk. !:!'·akorlnti órtclrn1ben a ki~:ózllst 
a h"'Q"lübb csclhcn k.nnyliasó yizes nldnlúvql Yl'.gczzi'tl-:. /\;;, 
e cé:]r;l fllkal111nzo!l k(·~n,·l1asóoldal lön1énysl~Ql'. 10°/o-túl 
28/~-ig lrrj('tl és Pn!H'k liC'l\)'S 1nl'gvúlnszl{1sa dönti t•l a 
l-:i;.;ózú.s ;;;ikcrl:L ,\ Lülf:1n['(1 ]e 11:\tron szappanok kisóz~·1súra 
nlknln1ns konyhasó olcLit lü111(~11vsl'.Q('l szú7:ill1 knldlan. 
1:ill1'"/·dh··•n felfüp{Piyn l".1:,1;., •17 olY'"l·..;c·J l .. (.i!J\„,·(•1:1 ·.;/·>~·>i· 

I·~ t.Ct};iú~f'i\. szerinl 1.1L·id;·1\;J ·;'\" r',~.r~•~!Yú, ~1út;·onsz~·r;flat1;;;1~1.1-:. 
1.;:isóz{isúra 10°/i.-fl:.; ·i.:011··;~1:1:-:(·l nldatol kell hnsznúlnnnk. 
111ig n ::.erlöszsíF J.:i.só:.o:ú~a i'.2.0/•.-os konyhasó olclnlnl iat•nyC'l. 
I·I; pedig olyan vcg\·P;:; zsíralapany~lr;Jic'il kl1szíletlÚk Cl a 
s?:1pp;1nL niuelvnek :;:-;ir::1d{·k i"isSZl"'levüi n1{1s {'~ n1:\s :::./1-
tiir11(·1ivsl•i..r 111rile!l sózúdnnli: ki. ÚQY lt•t:hc'l\·est'l)lJ li:1 nz 
:ilnpn11;;qgoknal\ n11:_~feleléíf'll n le5~111~1.gnsnl1h sú!iin1(·11Y
sé·.~'.CI n1knl111nzzuk: péld{111l faQQVÚ {1s sl'rl(1 szsír núlro11-
szapp:u1ú11ak !.:i:-1i:izú:-:{tl 12':~1-ns 1.:nnyhnsú old:ittal v<'.'gcz
zük. 

T.J;:~:-->uk az L'l111n:1doltril:: n:\11 ~1 kisóz:'is lvclinil~·ai n1li
yc•ll'{('t P:.vakorlati pélllúvnl 111r.gvilúgílva. 

"I'e.g·yfrk fel, hoov 1 kg. fa.Qgyú és 1. kg nnpraforgéi 
ola.i L1"'VPréki:liöl készilctlü11k núlronlúggnl kisúznl! sznl1-
pnnl. :\z 1. szún1ú túb1úzal ~zerinl 1 kg fngg'yÚ elsznppa
nositúsúra szük~-;éges l,·15 gr núlronlúg, 1 kg napraforgó 
oiaj clszappanosí\úsúra pedig 1.-13 gr nútronlúg. üsszrscn 
288 gr. i\liutón J.:isúzússal készítettük n sznppnnt, a lúgot 
20°/o fölöslegben kt·li ~dkahnnznunk, így vl'geredu1t'.~11.Y-

20°/o) = ;)~í5.G gr núlronlúgnl ha:-:znúlnnk. 

/\. 2. szú1nl1 túhlúzal adatai szerinl ú.~Y a t'aggyú. 1ni11t 
.a napraforgóolaj elsznppanosílúsúra közelilöleg 30"/o-os 
lt'1glön1énysl'.gel kell alka1n1úznunk. Yagyis a :J.15.G gr núl
,,-onlúgol 805 gr Yizben kc!I feloldanunk .. Az clszappa
nosítús y~gczll·Yel a kész szappan súly<1 lesz: 

f<\QQ\"Ú 
napra f<wgó ola.i 
núlronlúg 
víz 

Összcse11 

1000 
1 llllll 
3•15.G 
80J 

gr 
gr 
ar 
h 

gr 

i-In lch:'tl ~t kisóznndó szappan súlYúi ~1 fiíz(·s YC~ezl('.
Yel rncgn1érYC pl. 3 kg-nak lalúl.iuk. ÚQY 11 :! kg 15°/o-o::; 
'konyhnsú oldal (2G;) 1ir kon::hasó és 12;1:-i gr !"orrú viz) 
:'r:ük:.:(ges n szappnn kisózúsúra. 

;\ kisóz~·1sl úgy Yé~:rzzük cL hOflY n \"orrú konyJiasú 
üldatol papiroson n1egszürjük és aprúnki!I! ~1d.iuk fé_)z(':-; 
küzhcn a fcirrú sz~1nn:1ntö1neghcz úl!andú kevergcté.-; 
n1ellcl!. ;\ súuldal linlúsúra a sííríi sznpp;H1lü1nl'.~ hig:111 
folyó alkallú alakul út. 

I'.:kkor a kcverékcl n1ég 20-2C1 perei.~ kPYcrgclyc to
vúhh fözzük ma.icl a tüzel clolirn nrn~ndinn úll"ni 
hn11v.\uk. Célszrrií n ki:;;ózús ul(:n a szappanfüzó üslüt lr-. 
fölözni és zsúkkal YHE.!\" ruhú va1 lelnkar11i. hu~_·Y lassú ki
hülést'.~t biztosítsuk._,\· színsza11nan kiY;'ilús:t l --:2 nap alnt! 
]iefcjezöclik. 

.r1 kis:dril<is .rn1uhorluti J.-i11ilclc. 

.<\ 1.:.isózott színsznppnn felaprózúsút l""' ldszúrílúsi 
111ódjút az clözökhen 111úr is111crtctlc111. :\ kisz:'irílús gYn
·korlnti kivilPlénél nzonban i,r..rcn fontos kérdl:s a ki~;,{lri
l_otl. szappanok Yízlarlnl1na, YH.f . .[Yis az n liaL·irt!t·[,,:J,:, aincd
{lig a szappanok kis.zúrilúsút Y{.<•cznünk kell. 

i\z erre Yonatkozó Yizsgúlaiok azl ignzoljúk, hogy a 
icljescn szúrazllnk 1ninösilcll szappa11por is lart~1li11az ke-



vés vízn1cnnyiségcl, 4-60/o-oL Pipere "''m'" 
zásúra azonban csak. az a szappan 
Yízlartalrna 12-1,1°/o, n1crl a szappan feslésc, 
és föleg préselése csak ilyen ,·iztartalom mellett lehet
séges. Szinszappanbk, ideértve a fcldarnbolt és kiszúr·i
loll húziszappanokal is, közclilőleg 18-2211/o yizel tartal
maznak, míg a kisózotl és formúba öntött szappan 
larlalma 28-30%. 

. .I~zc~~ az aclal_ok n1értékad6k n szappanok k.iszúrilá
sal Il~cloleg„ .'\ k1szúrítúsl inindig az eln1élctilcg szúnii~ 
toll tiszta szappanra kell vonatkozlalnunk a kövctkezö 
szú1nílássnl. · 

. T:·1zyük fel, hogy pipereszappant készítettünk kisó
zas nclkul 1 kg vcgvcs zsiralapanvaQhól, amelvnck cl
sznp.pa1:osílúsúra 1:15 gr nútronlúá volt szüksé.gcs. Io\r 
elmelctr szú1;1ilús szerint az elkészült tel.iescn vizmcnl~·~ 
sz~pp~in _ 1 l~J;) gr súlyú Yolna. Ez lern1t~szctcscn csak cl
mclclr krszamíl.ús, Yalóhan ilyen szappant előúllilani nem 
l.ehc~, n!erl a sznppannk a Ié.qnedvc.";.;ég1Jül YiZl'!. ;;e:-:zric]\,, 
lel, teliat ah~_zc;!úl . kiszúrilúsukrn -- ,ciynkorlali Crle!cni-
111--'Il ---_- lc_liel~sl',!..{ 11111csen. i\Iiulún a pipere szappanok _ 
n1inl l'..n1l!lctlúk. - 14°/n Yizel kell, ho,c::y tnrlalinazzanflk., 
n1e1~t 1\ __ •lc!~.ilgozusuk nlkaln1úynJ erre szüksé,c: \"all. ínv 
adn1l PSl'tunkbcn az elkészítcll szn-1i1)a11t (-11--!;)~L1'.2U/1 --,·~\ ":·-„) ' . 1 ' -· 1 ' 1 \ '·' 

-"----'. \_:;:,.-: .~r :-:t,i yrn kell lcszúrilanunl.;. !-Ins{111lú 111(\don szi:-
nllt.11~11.it.tJ-: _lZI a szú_raz sznppanok {:s szín.szr!ppannk ·;,--i;.:
tnrt~Hlli~d, !llcl\"c k1:-;zúrítúsi hnlúrérLékét is. 

1
_ ;\ _ ::~~_n);pr1r:ok kiszúrílúsakor i;~cn foniu:...; kr)rfiln16nY 

a ;CJ~ijH'll:,„:, i\agyolih szappandnraliok kiszúrílúsa ho . ...;z
s;:--:r1cl~tlin;i:;, n1crl a ned\"esség csnk ::1 szappan fe1üic!(:rül 
p~trol_u~.hni l'l, iníg ~Jclsejében a \·íz J)c11nt11;n·acl. J·:z('!'l 
celszt.•ru n sz;1ppan lorgúcsolúsn. Y~lg\· aprít:\sa kiszúriL.is 
clüi.L n111í.'ly n1ü\·clelcL a .,FclupríL\:-;" cíniü fciezcUJ\:ll 
rt~~;zlcl<·scn is1nertelen1. · 

11 szappanok formrbísc1. 

f,z ;1 111ÜYelcl ,gyakorlatilag h:\rornfélc !l1c°)dpn 
t~nltrl ú. ni. !"cldnrabolús, ünlés Y<Li4Y pr('sel0s úlUd. 
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Fcldarnbol;\s úlial fnrn1úzzuk nz t>::;Yd:ir~1bban kiön
tiilt i·s lclrülöll szappano];al, lehúl fölcQ a húzlartúsi cé
lokrn szúnt Jll(;:-;{)szapn,nnnkal. J~zcknck rorrnújuk::i.l illc
tölcg n1ar:ac;nlib l.;öyc-\r-l\nL'-nYrinl.: nincs1'11rk: a feldarn
hnlús a1fl.1t_júl ós 111<".r('_leii n1indi!:! ~1 liclYi Yi.<.:l'.Oll\'Ok s?.:n1l
j:';k rnce(. \ frlclaralJC'l6s \0chnih1i Jdyi\c]('l a .. Felapritás" 
cin11i frif'7r·!l~rn !{1r.'2·,::·: 1r;1n1. 

:\ niprr:."' sz:ipn~1nnk közftl aznk, n1ni'lYek glicc:ri11\ <:.;. 
:~zr:-:7! !;1rl:i.l1nflt:nn]; - lrnn~pnrcns [flir:rrin ~znppnní•k -
önlé~: :'i11nl J.'.észlllnck. :\z C:'>ntött ~znpnnnnl~nl clöbh t'h1 
1~r-l1 olynsz!nnunk ::tz r-löírl n1cn11yi,o;f>.uü Yiz. !:!:1Yccrin {".:; 
.-7::--sz J~C\"l'l'é1 l-:é'brn. 1118 j\l :1 llll'~0]\·nc1! (•s 1l1C'.QSZÍÍrt !'orrí1 
-.:··:1Tln::-.i1olclntnl t'é11n!'or1n!)ldin (~n!ji'Ii·:. n111r]yc}d)c11 nz lr
l1i'11 {" n1P,r:_:;szi1;".rrlul. fT~ósd: .-\ ~-:znnnnnol.: 1:\t}n!(:s<''rc hns7-
.,„;J\ fnr1n{;j~ i.c:n10r!c·lc":~{~l. Tr.'f'!l ~·(·l-:zrrü ~1 l:ihnl{':.:; r]()q 
:~ ['{:~~'.-~""l'l~l:,1,-- h:-Js/i !'r·!i':lr·!c"l t-;z:inr.1nszl'sszi::J (Sniriln•-: 
i.:.:,;1pc;ll;~!t~'-· Pii. TI. )\·.·) \·{1 l.:cinyo11 l1nl.;cnni. inert Pí::'dU1.l 

n1r•: .. '.SJilr'1rd11l! sznppanchirnh n fortnúk szélszcdésckor 
kü:1!:·,_.·cn kit'!nelhctü. 

,\ pipcr(' :.:z~1ppnnok !\1lnY01nú rl•.,;,;zl'l prc'.~sc1{1 s:-;el fn--·· 
rnúzz:d: .. .\7: crr(' n c·(,lrn ~111~:1ln1n?.01l c:·;úri l)C'!·rnrlez~:~s('
k•"'{ Í('r1n{'s?:P!Cs('n nc1n isn1t~!'t!.'lc·11L 1nl'rl azo1~ lieszC!'Z('s<' 
'\"!;, l::·,l(.;; 1»0«'<..: ]innr cry/)r1y....;7pr{.':r• l!1l1or'1lr'lriup1ol· r/,_ 

, ·-:{~;'\' ;.:(·n·1 ~-i~'1-1~i11ni<~~. E~Y'.~;f';·í\ ~;;;~r~pn·1~p1·t:~clö ·rn;·in:\k~ ... L 
;::)1'.'i.\::k lc1ginJ.;J111l1 tö1nör nct'.1 Jll{Jl Yfl.!.~\· lirnnzhr'll lz('....;7.li1-
'1('k 111r'1r i:~n1rr(citc1n n sznppnnnk pr1~·~:vll•st'rc nllz:11r:1nc: 
l_.:('s;.·:ft}(1 lzf'].; l<~Ír{1súnú1. J"·:l,\it'll <1 feic'Zl't!H'l\ ('.'itlj1{:[l a :--:znp

pn11n],: prt.~~r~1{"~t'·nr1:: t·y;~1:nrlnli Livi!e!{1 ! \Úr[[Yt1ln1n. 
I"Jr(~srlé·sr,~ r:.-;:lk .nz ;\ szappnn alknln1as. anH:lY rnf'rf

f1:Je\() l:\crv. l~l1 zzel is alakíthntó. 1nPrt n prc'.•.-;p]{s folvt:\11 
["·:al~ :1z ilvcn ;';J101nún\"Ú sznppnn :1rl ll'lJnúlt (',:: c.;í1n:1 r('
lCilr'tÜ szap.n:indnral1ot. 1 i\ sz~ppnnnnli: ez! nz :'illon1:'n1v;\t 

ptinl :J pipcrt'SZ~lpp:lllOl,:núJ Jú!ni fo_~-_juk - Úi'~V (:r_j(i1.; 
;··L hogy yegyes szappano:-:.ítúst alkalinnzunk. 111ert n Liszl:1 
n{drnnszappanok. túl rideg1:k l'...; nr·111 fnr1n;'dhalók. inig 
:1 \;:;\li-n:'dron szappnnok yn\an1iYel puhúlili úllornúnvúnk 
/-:..; n forrnúlúsl, pré~.;Plést .iól hir.iúk. 

:\ kúli-nútronsz::.ppanok ~1lnkít!1nlósú.~;'d rcn<lkíYiili 
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1.nó<lon brf~)lyúsol.ia n1ég a Yizlarlalo111 is. Igen fbnlos:„ 
liogy a prcsc](•src szúnt szappanban 12-14% víz feltét
lenül jelen legyen. Nagyobb víztarla.10111 cselén a szappan 
préseléskor a f<'mformúhoz tapad és a kipréselt szappan 
cltartúsknr vízveszteség folylún erősen deforn1itlódik. 

. . ,\ szappanprés formúk alakjúl illeiőlc,g legjobban 
tqanlhalom a lapos tégla alakú formúl, amelynek élc le
gömhölyilett, közelítőleges méretei: 80 milliméter hosz
szú, 50 milliméter széles és 20 milliméter vastag. Az ilyen 
szappanalak kiprbdése tapasztalat szerint a Jcgkönnyeb
lien kcrcszlülvihelö, alak.ia lctszelős és hasznúlathan is 
praktikus. 

. f.~ússuk 111osl n1úr a :-.zappanprésclés gvakorlali ki~
Y!lclét. 

A . iökdctcsrn kiliszlitoll présformt'1t szétszedjük és. 
belső fclülciól szappan'2eszbc múrtott valladarabkil\·al 
\•ékonyan hckcnjük. Most a présltúz alsó részébe illcszt
iük az egyik fé1nror1núl és az ig_y tún1adl nyílúsba he
lyezzük el a préselcmlő szappant. Erre a felső fé1nfor-
111úl i~ I'CÚ \('VC a fölszerelt [or1nút a prés alú tesszük Ó>: 
reú engedjük a nyon1óerüt. Ezulún néhúny pillannlig a. 
II)'Olnóerüt a lll'('i-;c11 hagv.iuk. 111i:'tllal a pr('.slirn levö :;;,ap
pan a férnforma belső fclüktél tökéletesen betölti. Most 
n nyo1nócröl tncgszünlet.iük és a rén1forn1:.'\t szétsi:edvc'\' 
a kipréselt szappandarahol lccrncl.jük. 

I~Iogv a r11·l'.'.;clés folylún ::dlandú)ln H,'...[Yannzon Yas
lagsúgú szllppandarahukai nyerjünk. e célból a présc
lcndö szapp:inl clözüleg :_1dagolni kell és csak a 1núr acln
goll szapi:itrndarabokat préselni. 

I'.:z a~ .uda.u:olús lürlénhct olvan n1ó<lon, ho.Qy az egy 
darabba l<iöntöll szappantömbüt a présrnintilnak mcofc
lclü nagys(1gú és vasla.gs:\~ú darabokra v<'i,tduk és czcl\.et 
pré.'-icljük ki. 'fcr111l1.szclcscn 111inl n1úr c1nlitell-C1k. az elő
feltétel e tekinlclhcn az, hogy a szappan kellő nc~lvcsség
lartalornmal bírjon. 

A pipLTcszappanokat azonban a lcutöbh esetben for
gúcsoljuk és így adagolúsukal legcélsz;rübbcn n1éré.') úl
lal végezhc!.lük cl. .. .\ 1ncg111l'rl sznppnnforgúi,·sokat kér.zcl 

egy iömhbé alakítjuk és a présmintúk közé helyez\·e, az! 
kiµréseljük. 

/\ préselü cr(í na.~/.vs:'!.~a l'g\'s?.erü kt~zi prése1ökul·l 
nc1n szabúlyozhalú, de nincs is erre szükség. n1ert kis 
gyakorlat n1c11ett rc~\jöyünk_ ~1.rr~l. ho~;v a préselö eröt 
n1cddig fokozzuk. 1\ rorinúk lzözé sz.oritoll szappan 
ugyanis az összcnvc1nó crö\'el szcn1licn ellcnúl1ú.'t ff'\l 
ki; ezt préselé~ közhrn örczzük és ('Z ·novehneztcl ·n 
11von1ócrő beszünlcll;Crc. "", 

· ~\ kipréselt szappandaraliokhl .szcllö:-'. porn1enlcs 111·-
l~·rn 1-2 napiu szárítjuk ós cson1ngoliuk. 

1\ s:appanoJ; festése és i/lutosilci.wt. 

.\ SZHppnnnk fesi('.S(-' é.-: i\Jalo:·:.ílú:.;;1 ~!YÚl'i ÚZt:!!lef.::}it·Jl 

l:cvl·r<'i~:t·peken történik. ~1niclYrkhcI! :t i11:·~:· fur:..;úc:-.r:it 
sznppanl a Yizes ft:slékuld:1llnl~ t'St.'tlC',Q \'ÍZbl:n oldliataU:u1 
[öldJ'cslékkcJ és i!Jóu]ajj;d ke\"Pl'ik. !Ö\-:(1 ]('\CSCll 1:g\'!1CJ:lÜ 

;111yag.(_(ú. 
t-Iúzi \'a_!.;\' labnrnlóriu111i szajJJHl!1kr:'"zill,~1H:l ilyen \;;·_ 

vc"rt,~~épekct nc1n hasznúlunk. h~inern a :-:zappanok f; "
t(\c;;ól é·s ilh\losilúsúl úgy \"('S!CZzük eL hof..(y a ,c.;zúraz szap
pnnt rncgdarúl.iuk és 20-~)!1/o vizet ;idya hozzú, péppé 
fözzük. I~zl a pépet [cst.iük (;:-; illatosil.\uk <~s :'dl~ndú L:c
vcrgc'lCs n1clll'\I lassan hüljük le. 1niúl!al tc1\escn t'L'.."-'
ncn1ü szappankc\"cr<.1 kcl nvc1 rünk. E:~\ fnrQ:'1c::;cilj11l-: · (·-: 
;:;zárí!_juk a 111úr isn1crlclett nHJdnn. 

l_Tgy a isznppanok fcsléséni.'.:1. 1ninl i!lal.6.-;ilú·;:'u1úl igt'll 
keli i\~yc:l11i arra. hogy n fc:.:téket t:s illtitosll.ú :11rya~ul Ú'..'.Y 
\':\]n;;szuk ll1Cf.!. hogy nzok c . .;ckély 1nc11Hyisé.:.:ü lú.s..;any~:g 
l.H:hniúsúra Y~tilozú:-;l ne ~zen\'cd.icnck. 

:\linl is1nerclc~, n szappa11fc:-;lékck le.0: 1.ln,r~yobl.i ré·;ze 
Yizhc!1 oldható kúlrún\·fc::-;té.l~; ezeknek :-;zíne lúg ·~'.'i :-;a\·
!Jal{:~ra 111cgY(tllozik. Savak . a Ieslél~ek .;zí11él lr:gtr1.h 
cs-ctbl~ll lialrúnyít.íúk. lúgok élC:~nl\ítik. 

Festékgyúrak n1a rnar l\.ülün erre a cCJra ké:o;zül1, lu:,
halá.'!ra alig Crzéken·y ~zapp::i1ifcslékekcl gyúrlanal:... n.JlJt:

lYr:k közül vannak yízben Yagv .:;ze::;zbe;1 oldl'ldó le· t·::J.:-

j ! 



an.·):n~~ok, valun1iní nldhatatlan pign1cntfestékek. Igen rl
tcr.1:cltek a szeszben oldódó szappani'estékck, mert ezek 
'.l kcsz szappnn hn.s;:núlalúnúl n vizet ncin színi_~zik. 
. 1':zckel a fcstl~l;;anyngokat és illalszcrckct ne111 larto1li 
lonlo:-:nak külün részh.'lcsen is1ncrtclni .. C;-;upú11 tújékoz
!:tlús Yégcll közlij1n a szappant'eslésekhcz lcggYnkrt:tbban 
!•:c;•wúlt festékeket. · · 

Súrqa- i>Cf.(j.lf nnranc:-:.<·;:ínii j'e,<i·léI.:cf\: 
Anilingclb, Urnpin, Chinolin, \Yac•!i.;qe\b, Bi illaul

o r~1nge, Orangc S\\', (~adn1iu1ngelb, (:adn1iun1orange. 
\'ilLi(!osvörös és ró:sus:in1i [cslé/;cl;: 
Fenirosa No 114, Zartrosa No 153, Pouc<:allrol, Rho

cL. 1n11i. 

\'úr()ss:iru'f Festékek: 
l~ot. >-:;) '.~1 2:;_ Fe1·:irc:1 >Jo 15fi. Zinoh1.:rrol. :-\o" :!, 

;,; ;ul:•2r .. 
;„>:ild.~·-:f11i.'i {csi(_:l.:cl1: 
l~rillnlllgrün i\o r:z;j, ~\iai;~i'ÜII >io 1:3'.3, Scifcngrün. 
!l;nlyus:i11i'i /l'Sléflc}\·: 
~ ·ara1nari11 {·; :n.hot.h1.!l1iii 111~,grclclő kevcréLe. 
f}dl'IH!S:fn(i J':'.--:/(;I:cJ;; 
l" tll1Jr<·1u r:. [ ;,'.-\';\ nn:-:11raun. I3ri1lantbraun >:o 170. 

s,,j 'e1llJrnt1!l. 

J."Ppli l'c·-;[1'>]:1,Lc[ ;i'."„' fc"''°'l·.-1\·:11"-,l: .-,JJ1·1-1·:.J- cJ,·; ,·,,,., 
• •• -- • ".. • ·'•~-- ·"'""';';_ < <•-'• < '· n.\ 

L::_~;_··:kccc:d-:cd:":~ck últa1 fH.':"'/:c·rc-zhe.tiil:... Jíindcn ÜYcchf·z 
l·'. · .„:hüi ul;i.-..:i!ús! nit:ll1:l,:•_·]11~~l-::. Bcszcrz{':-C!k ~1Jl.:.[1Juii1\·t!l 
.... ~·:: 1apnk rn!i,:L·nLi r{":":·:· 1 • J~ös(·;:::cs úlb:iigazílússa1 ~zol
,:.:~·:lli~:i~ s \1~\rki Yúlo~:1d1:li, fölen az ill:.llan-vncokban. 
E;.:yl'lli ízl{::'l~r11:L: rnegfi..•lclöen. Csup~~1 t;'tiékozú(lú~· yérrr!t 
Lüzlörn. hogy :tz i11alosiló anva<:1 - Ic0tÖbb cscthcn i}l(i
c•!;t_j - O.G--2~-( -ig lcrjcclij n1.cr~1yi~égJ;cn hasznúlnlos :i 

:-;zappnnok ill;\lo;:ítús;\1:a. :\z i1Jalanyagot YDg\' a !'Özc;.s 
vt'.~c,zil~\·cI ~1d.i:'tk n u10r c.-;nkncrn lehü\L :"zappai1an-yn.~l1oz, 
D1nr.:_1ybc_n cgyenlelcs J:evcrésscl o.'-i.:daljúk cl; vagv a .szap
panl51r.[;~1csokrn pcrrnc1czik a szeszben oldott illatanva
,!~uL 1·~z„utúJ:1,ii ;:1.iúr{t.;;. il~1'!Y clilnye, hogy az illntnnyag 11in
c:-;:'n !10 h::t::s~111:ll.; kill'-VC é . ..:._ (gy vúltozú;;;t ncn1 szenved. 

r..:zen a néven fo~Jnlj~'ik c::ssze n1i·_1dnzt j 11nivcleil';·. 
~1n1ely arra irúnYtd. hüQ\' <i L:1~;.;z szrtppa:1~n1Yach't ::;:': . 
idegen, ú. n .. töJlűanyagol yjgycnek be é.s (<'{ilta\ ~i ~z:)1' 
panok_ zsírsavlrtrtal1núl csel-:(']·yc1)1) 1nc1tnYi.-;,"-:.._:iiYó. {:r:':! 
olcsóbbá tegyék. 

.\ húborús idük. rendetelci takaréko~;~ú~i SZ('J!l· 

pontból elöírjúl.- nzl. hogy fl szappanok rnilYrn csükke:1-
tett 1nennyisógí't 7.sírsavlar!.alon11nal hozhatók forf1n
lon11)a. J\ színsznppan kll G1í~ zsirsavlartnln1ú; hn tehfil 
zsirsavtnrlaln1út ('.~ükkcnteni nkur_iúk. e?; csnk olvan rn{'i
don lehet::;éges. lior~" id(-.f..!f'TI lül!tinn~·a.~:ot krYfrnck n sZ8il-

l'''''ha, · 
:\ töl!l)nnY<H.!«k kü:-:ül lc~:{'llt:·riPclleli]icn hn~7.n:'iJlúk n 

vízü\:í:_:.,:·i:l {:\:ntri11111 s;licicu1n liquidun1'). n1nP!vet n:Úrnn
lúg ::'.>~; szúi1a viz;·'..; olch1túy;1! k1 1 Yt.'l'\'C aclnnk n n1óu 111(·1cu 
szappan oldalúho%. :\. :-;zapp~n1hoz ilyen 111ódon 11~axin1(~~ 
lisan 20-25fl/o vízüvcgel .--:zoLú.-; arlni: n101ga::~1hh szúzalé'l-: 
a szappan külsü :-.a.iúlsúgai\ hcfolYúsolja. :\ vizi'1vegnel 
tö!tötl szappanok };:,iszúrilYa nar~v1nc1111yis('_~Ü vizet veS-;i
.tenck. czúlln1 a ~:?:nppan c!'ijscr: clefnr1núlódik és jellep;
.zete:.;, összegörbült a1nkol \·e:-;z fel. Ila.'-lonlö 1nódon alkal
n1azzúk. tölléianYaQké11l a különJ1özö súuldnlokal is (kn-
1iun1 és nalrin111 cltlor~1lu11:. n:1!r~n1n és kaliun1 carboni
t,un1 sth.); söt ú.inblian Yízbcn nh1haló cclluloze anyagot 
t·asciat. burgonyaliszlet is . 

Icle inrloznnl~ nzol-:: az :\s\"ÚtJ·\·i nnYnr,:ok is, nn1rlvvkct 
iJJen fino111ra örülYe, 11ornLd.::.L~1n kc•:crnek a szín~zap
p<:!.nhoz. Ilyenek az a~vngfélc.';l;gek (ah1n1iniu1n silicnlok)~ 
kaolin 1~s 1>olus. iovúl1hc'1 ;1 l:1lcu111 (2iia.Qncsiu1n hydrosili
cat) és n Je_gújabbnn Laszn{lll aktív silic:tt. an1clyet "Ben
tonit" nC\·en hoznak forgalo1n1.1n. 

/\. fcnii pornnya.aokat 18-21 ·~_;_, n1cn11yisé,~ben kcvc
rll:: n sZnppnnhoz, n1crt nn,s.;yohb rnc111ryisó_gük n1cllclt a 
,·:(Jl\i'1tl s?rinpan elveszíti _iclle_r,:zctes ~::,~;l"'';lllszerű külsejét. 

:'·. ;· ih;{'ll szappt1110Lnt nr!'i°>! i:-; n1c·r~ lche! is1ncrn:, 



l.10,gy l~1pintúsuk nern szappanszerüen síkos, hane1n ki:'isé'·· 
er<le.s cs hot:-,1}' a szappan súlva i1;l'll naav. 
. . l;'ontos töllöanyag 111é~~ á kri'st:'dvcl~·~or. an1el·Yt:l 
allat~zó glyc.crinszappanok töllésére t1lknlrn,n111ak · vizf:s 
oldalban; lo\·úbLú a kl'.1nénvilő csiriz és gelalin yizcs · 
dala;, a1nelyPk füleg a lúgv kúlisznppanok tülté~(·rt.~ 
szeruck. 

7! 

!. 5;:flúrd úllnnuín_111í nrilrons:.:ur,.ponol.-: 

a) SzinsZ<1ppanok. 
h) EnY\''Zappanok. 
"·1 Fél>Zinsznppanok. 

I !. S :iltird 1illun11 ín .lf Ú 111 il r11n-f,·1 i l i-:-: :u /' .u<iru. Jc 

n) PipcreszDpp~1uol~. 
b) GliclTilhzappanok. 
e) DnrolYaszappunok. 

ill. !\cnr:í<'.SIÍÍÍ 111111in_111i k1íli-s:upf)un(' 

a) Kcnöszapp:mok. 
JJ) FolYi,konY szappanok. 

IV. f{iilön{c'lc céira /ws:1uilutos s:CJfJTJnnu.~: 

a) Kézliszlilú liomokszappanok. 
IJ) Fcrlöl!enilö szappankészilmények. 

v. Gucirn1s:u jJ puno l,: (.'.S (j ,)j UFJ.lJCll' e; !Jr)_(f l,I <:;:;_(' ri>6I t_ljt'l ;f: n 
h1pafulos s:appanok: · 

n) Szii_~·rd ;'t!lornún\·ú ."zappannk. 
b) J\.cnVc~úllrn11:\n\·t1 . ...:zapp<illok. 
e) Szappanszeszel-:. 
cl) I<~l,l:-:1.~1pp~111nk (fjnin1c•ntun1ok'l. 

SZAPPANELÖIRATOK 

I., Si:!LAHD ALLOMANYú NATR!U}l SZAPPA:'iü!\. 

a) Színszappanok. 

Sfil:inszappanul'"nak. nevezik_ azükal n ;-;zi!úrd úllo-
111únyú nútronszappano1'"nl, an1clyck kisózú..; úJtal készül
nek, Lel1út a zsiradékok. clszappanosítú . ..;n\,nr 11vcrt s?,.rip
panenyvel ké.-.:zítésükkor l,:i.c;{1zússal YÚ1aszl_júk el a i'cnék
}úgtóL 

Ez a kis6zús lehel lcljcs. amely esclbrn :.i lü1n(;ny só
ul<lat hal.ÚSÚl'a a szappa1ll'H_\'\" lel __ jC:il'll cil-:ú]Ö!\Ül J rölüs 
lúg, glicerin ~·" Yiz oldalúlól, leh{1~ ::1 lú4ü_\c1..ll oldolt :•Z<1p
pant csak igen tsckély inenuyiségben lartahnaz. ;i: Íf!!i 
c/késrílclt s:appant fcndd1.'u10n fött s:imrnppunnnl; 
n1ondjulc Tlyrn 111údon kl,szül pl. a 7\Ia~·yar G\úgyszrr
J.:.önYY últal (•lüirl orvosi (•s kf'111t~11y:-;zappa11 ís. 

~.\ :-;znppanl"Üz{'sIH'k ezt ~l 111c\d_iúl c1a n1úr rilkúll :d-
1~nlin<.1zzúl.:. :nt:rt n lrl_je:::; kisózús úlln! nrú1tYla~ gvcng(n 
Iiahzú sznpp:u1l nyernek. 

:\ :;zappnJJ kisúzúsn azon]Jan u!v:111 n1C:H.1011 i;-; >.'éghe-
111cl!et. ht.H.!\" búr elkülönül a színsznppa11 az alsó lúgoi
dattc'fl, de a .:-:6lön1énységtöl függően nngvolJ!J 111en11_visés;ü 
~~zappan a kisóí'.ú oldalll~]J1 1narad. n1iúltal annak úlLJ-
1núnya kocsnnv~\s, "C:!i\"\"~zerü lesz . .:l: il.11en rnridnn lHJ('rl 
s :(~jJf HI nt e 11!Jl1('SU [HU lt; f,·o n /6 ll .'-.' :i ns:u fJ punnufr ncnc:i !\·. 
I.~Y kl~.:-;zülnvk n1a a lc~jul1Ii 11iini.isl~gü 111osó- és h8.zi
~1ar,panok. 

· 1-'i ... szinf';z;:ippnnolE - iniutún kisózússal J.:1~szü1n-ek -
fölös lú~~ot nen1 \;p·taln1n:;nak. Viztartn'n1tilr. ~tl2g-osnn. 
22-24-%; tdicerint::irt::i.ln1ul;:. igen csekéíy. 



Eé:;zílésükrc a húzlarlúsokban gyüjtöll hulladék- és 
c.:-;onlzsirt alkalinazzúk. szappnngyúrak pedig keverL zsír
alapanyagot, arnclyek l'ölc,g faggyúból, kók_uszolajbúl (~s 
hazai növényi credctü zsi!'O<-: olnlokhól {nqpr~1for[.!ó e.lai!) 
;'t11rtn~1k . .i\ kóknszolaint n \1;1h?:\:-: foknzú:-;úrf! nlk:iln1:iz
z:·i!~ n zsir'"llapanYnQha. :\ Lóku:-;zcln.int r~·nvilt!v:.tnlúvnl hi
tií;iör.':~ lehel hrlve!lcsilcni. lJgv :·: "l::ól-:u-~?:olnL n~int i1 fr~ 
n\·íJg~r:1nl:1 incnnY1segc n 1-;cycrl zsíralapany;1gbnn a 
-~'.\0°/u-nt rit!-:~'u1 J11ladin ll1Cl..f. 

Tlri:lorlrisi h11llwléf;o1111cral1ó/ {cnr'/;/(lrrnn fii!I 
s:ins:a p pcm cl iiri ll ilrisa. 

1. szún1ú clöiral. 

.S':ii /,·s!>.f!C.\' r1 f ll ,TJO Il.llU(fO k .' 

T\inlYnszlnll !11~lh1d('>kT·:ir 
N:\trnnlús:! 
'Víz 
l(onvliflsó 

1nnn gr 
171 Ql' 

2800 nr 
h 

250 Qr 
1nno crr hu11ndr'kzsír! 7--8 liit·1· ürtnrtnlrnú sznpn;111-

U>zö e:dón.\rhc leszünk és CnY1H' llí:<ii11 Ríl C0 -ra illPle~.rH
iúl~ fc-l. l\ rPloh::t-;zto!\ z<.:irncléklJo?. <l SZ:l!}~1illlOSÍtú:c: '~vu:·. 
~i!(1s:i y(•Qrl! hr_1r:z<'il .. i!'t!ünk ('.Cf\' olY:.1!1 olda\nt. ~11nc1vc-i lCHt 
_(•r furró~·ízli(íl l•:-; :~n .ur sznpp:111rc~Z('l(,khiíl k{~szitPl!i'!nk. 
:\ keYt:r(:krl 1.>l.:J.:ur !'t'lforraljuk (';: ;'illnndúan kavar~~:1ly;1 
·i:J -20 pt:r\'ic; fií??.ül:. :n11iL1lr f'QY fc]u':r:-:zínü. P,L.f\'EC!nil, 
.·dlríí fuJy~;di:kol nYcJ·üiik. 

I\ío5t kétf!':h• 11'.1!:'.oldalol k0.-;zílünk: 
I. szúinú 1ú~nlclál: 
JCi ~~r nútrn1~lúgol 18:1 ~r YízLen feloldu11k l'." i°i'L 

1í'il~ :'.Z oldntol: ./-F1hl-o'.; n:'ttrc1'tl1,\~01cln!.". 
IL szúin'.1 lú~!uldn!: 
~'.JS r:r núlru1i1l1~;0'. 2:1:-, :::,r -:ízLcn relo1du11k é·:-; jelt>:

J.l'1k nz oldrilü! ,„~l:-i 0 !r:-o:; n:'\lronlúgolclal". 
:\ zsiradt~lutn\·a.~ C'lsznppanosit:'1súl clüszi:ir az 

:;zu1nn lúgolclallnl ke1.djül~ 111e::: o1yan 1núdo1L hoi~.Y l\11. 
Hl.-So .Qr lú.Qolclalot öntünk {tll:tndó füzl·s l·s l\avar . .Qnl:\-~ 

közben a zsiradék.hoz: ügyel \-e arra, hogy a ke.verf:·,k 
egyenletesen sín1a, cgync1nü 111aradjon. !-la _ kcv?r,r,-:t:~e_." 
közben azl vesszük. észre. hogy a kcvcrel'- cson1os.otli1;~ 
úgv kh. 40-50 gr forró \-izet adunk h?zzú, an1~kor 1sn1.ct 
cg)'enlctcs, sín1a úllo11:ú11-yú .lesz. :~ ~~.1g~1da~olasl e:-utt.:1~ 
folylnl\ul'- és ilyen n1odon allando lozes es kava~.galds 
mellett előbb a 8jé-os, majd a 35°/n-os lú,goldal osszcs 
1ncnnyiségél a szappanosilandó k.everék!1~z önljül~ és ? 
keveréket l'özzük a telje' clszappanosoclas1g. A lelics ':'
szappanosodás nzl jelzi. ltogv fözés. közl~en. a. k.evc~~e~~ 
erősen i'clbahzik, i'oh·ós iillománya mmdmkabb sUI:u 
]esz és lövell kis próbú,i:1 l'orróvizhen liszlún leloldód1k 
anélkül, hoQY az oldal leiü!clén zsírcseppek úszkálnúnak. 
Ez körülbefú! 2-21h óra la"ú főzés és úllandó !;avar-· 
ratús utún köYetkczil.: })e, 
·· 1-ia n teljes clszappa1iu:-:utl:'ts Y~gbl',llll'!Ü. a ny.E'rl szap
panhoz lüOO gr rorrúYizcl önlünk es n ke\·erekel n1cg 
l:J-20 percig rüzzük. l1~.S:Y~H-~111íí. sürü sz~'.Pf_l'.d~oidnlo~ ny(;
rünk. nr11cl\·l;l kisöz11nL '.2:)0 gr l;,onYha.'-'n e.-; ()ílíl 2r 1orro
YÍZ papiroS~)n 1111·'r~~zürl nlc!ntúYal. :\ k~~-:úzú.~~ úgv Yl~g:~;._
zül~ eL lio!,!Y ~~ l't)rr<'> l\(1nyJi;1:.:cJ o1dalnl ;>.llnnno 1-:e\'CrQL~tc.~ 
u1ellclt ap·r.únl·:l~1ll adjuk a szapp:tnolda!lioz l's !c].ies lio/.
zúad:'1sa ulún n l·:éYP.rl1 k('[ 111l~u 15-20 pcrcig fözzül~: 

.'\ kisózoll sz~tpp:uiold:ll í'(JZl's küzLt·!1 clüb\; cro~.;cH 
felbí,:.~vl, 1najcl ké:l rl:szrc Lülünül cl: i'c\:--:6 ;;zín~zappan~ 
rétcr•rc és alsó Yizcs oldalra. . . 

·~\. kél rélcgrc yú!l keYerl:kel rno:iL !cr:..'.Jve L:gy Orn_1.g 
11yugocllan úllni h;:i,~_\·juk, ainely idő. elt:,!le uLJ1 a, ku
lünvúlt :...:zinszappnnl ll·knr1alazzuk { Yl~\-~11.Yct ~li r.1, HO;_.;:y 

. a sós •.'iz;.;l le ne nll:riük) és illl',~ncd\·e::-d~!.'ll ·;;'ts1;unrui1a
val kibl'.lell sz<.1ppa11l.:iü11lü latzerelJJe ü11ljüL: 1_diot ,a szap
pan l-:Z uap üL.dL 1neg~;;,;i\:'~rclul. :\ 111•,'L:·:zilardull sz:.11?
panl a l'-erelről lle111el.\üL, H 111itl' isrnerL<..:lell i!HJ~lon lel-
daral1oljuk és rnegszúríljuk. . . ., . , 

:\. Ie11li !.UUU L·i· llulladé.kzsrrbol 11ycn ll!OUcllt J:lUü---
1450 gr szi11:;zapp;{n! nyerünk, atnclynck :-;zi11t~ L,J·.;;'n1_·:;
~;'1rg;:;, yízl;c·n ,\úl nld<.'.»cl1J;. Ilahz:'tsa küzCf.ll::->. '/iz\arlnlrn:' 
22-2-1°io. 



Fenli módon készílhclünk scrlészsirból. marha- vaccy 
juhfagg)'lthól is szappant. :\ faQ'QYúszappanok színe i;(;_ 
fehér, vízben kiltinöcn oldóchiák, habzúsul' 'jobb, mint 
.n sertészsírból vagy hulladékzsírból készült szappanoké. 

Veq!Jcs :sirnlr1pam1llqb6l fc11é/;l1iqo11 {iill 
s:ins:appcm clöcillitása. 

2. szún1ú clöiral. 

S:iikséqcs Cl!H/C(l/O/;: 

Marha (.i uh-) faggyú 
Napraforgó olaj 
Fenyö,gyanln 
Nútronlúrr 
Víz ~ 
Konyhasó 

GOO r~r n1arha (yagy juh-·i fag.f:!YÚL 20n .~r 11apraf(il·!~í·1-
nlajat és 200 gr l'l'nylígyanlúl 7-8 liler ürtarlal1nú sznu
panfözö cdl•nyhe leszünk és cnvhe lüzön 80 C0 -ra n1e1'c
.r..:Hjük fti ~lc;~·i ké!!'él~ iúgolclat'Ot 1\.l~.;.;zi~l':nk: 

I. szúmú lúgoldal: 
·10 gr núlronlúgol 18.1 .Qr Yizbcn fcloiduúl~ l's ielez

zük az ol<lntol: ,18°/o-os núlro!llúgolclat„. 
II. szúmú lúgoldal: 
157 ,gr núlronlúgol :3G8 gr vízl)C!l feloldunk és .i•..'.11:1.

zük az oldatot: „::l0°/o-os nútronlúgnlda!". 
J\ felolvnf-'zlnll zsiradéknnyag rlszapp~1nosilúsút eU.i

ször nz I. szún1ú lúgolda!la1 kezeljük rne.r: olyan n1óclon. 
ho~ry kb. ·10-50 4r lúgoldalol önlüilk ;illandó főzc's és· 
kav~rgatús 111clletl a zsiradék.hoz, üg·ye!Yc arra, hogy a ke
verek egyenletesen sin1a -s e.~rne111ü 1narncl ion. 1-Ia kever
getés közben azL Ycsszl'1k észre. hogv n keY1.:rék cson1óso
dik, úgy kb .. :10-50 gr forróvizet :.l(lunk liozzú. anlikor i;-;
n1ét eg"j'Cnlelescn sin1a úllon1únyú lesz. 

A lúgaclagolúsl czulún folylaljuk e;, ilyc11 módon iil
landó főzés és kavar~alús n1ellclt clübh a s:i·-os, n1aid 
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:;1 ·;·)(J'l;''.:-(J.': lúr:.;uldal üsszes lllCJu1yiségél a szappanosílandó 
/~i\:everékhez i'inl.iük és a keveréket fözzük n teljes elszap-
i:i:·:pnnosud~t~ig. , , . . „. . .. 
:·:-· ~\ i1._:qc,-> rlsznppano:~(1d~1st nz 1elz1. ho!-[Y !ozes kozbcll 

kever·~k crüsen i'clhnhzik. folyós ú1lo111Ún\·a sürü, ke
nöcsszcrü lrsz é.s kiYclt kis pró1lú)a forrúYizbrn tiszlún 
feloldódik. Ez körülliclül p<~-2 órai főzés és úllandó ka
vargalús ulitn kö\'clkczik be. 

I-In n \t'l.ie;-; eiszappnnosudús Yé;Qbc1nenl, a 11VL'rl szap
panhoz 1!'10:,1 ~r forró:·izct ü1.~lü1~.l\. „és a keyerékcl 1uég 
15-20 perei!.; iózzi.H\.. J: . ./rvne1nu, suru szappanoldalul uye
rünk, ainelyel kisózunk olYan inódon, hog\' a kcvcrék_hcz 
uprúnk.énl 250 gr liszla, porilutl konvhasól adunk. és_ a 
konvhasú hozzúadú~a ulún a kcYtrék fözését n1ég 15-~0 
pcrci,g folvlaljuk. 

A kisúzoll szappanoldal l'C>Z<'.és közben eröscn fdbí
~ul. inajd két rl':..;zre ki"ilünül: felsü színsznppanrélegrc és 
:alsó vizes oldatra. 

:\z üsszelün1örüll szin<zappanl 1 órúig nyugodtan 
úllni bagv.iuk, rnn.id lckanulazzuk (YiQYÚZYa arra, hof-.0· nz 
al.sú sós Y!zet le ne n1erjük) és inegnctlyesílelt Yúszonru
húYal kibélcll szappankiönlC> fakeretbe önljük, ahol a 
'z:tppan 1-2 nap alatl mcg,zibrdul. ,\z ígv nyerl szap
.pnnl n kcrclhöl kivesszük. fclclarnhol.iuk és n1cgszúrítjnk. 

A fcnli llJIJf) gr z,iradékkc·yen"k!Jiil 1450-J.]81) g1· 
-szíuszappant nyr•rünk. nn1c\ynck '-'7Íne súr,4úsharna, viz
lwn jól olclüdik. Yízladnlma '.22-2.J 0/o. Hahzúsa kilüni'1. 

FenLi inódon lndlaclék- vagy C.<;onl.z<iírból is készit
hc~lünk. szappant naprnfor.\.!óol:1.iliól é:-; fcnyögynntúvaL 
.:-\ z~irf·1dék arúnya. lúg és· knn·yhn...;ó 1nennviségci ugynn
Dzok. niaraclnak. 

b _J Eny\·szappanok. 

Eny v:>zuppanok alall azokal a '-;zilúrd ~dlon1Ú11\'Ú 
szappanokat érl.iük. anH:lYck kisózús nélkül vannak. efö
úl!Hvn. 1)~;>zelélclükel illclült'..~ lchelnc1\. nútron- vag)· 
nútrnn-ko.tii~znppannk. Szaliad lúglarlahnuk rendkívül 
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csekély. inert szappano:-i!lasukra lúgl'cl(•slcgcl ncn1 
1naznak, söi n legtöbb cnyvszappan csekély nvi"''"';' 
r0.5-1 Só) el ncrn sznppanosodutl zsiradékot 
iuaz. Gliccri1il;trlal111Lil( -\ú\·al 1nDu::1sa]JiJ, 1ninl 
dla! nyert szinszappanoké. " 

Nngy clönvük az cnyvsz:1ppanoknak - szcn1ben a 
kisózolt színszappanokkaL - az, hogv nagy 1nértékben 
töll11ciök a szappanlöllü anvagokknl. Erre ugyan csakis 
a gyúriparnak vnn szüksége. n1crl a húzilng clőú11itotl 
szappanok~1l csekélyebb inosóképrssér~ü töllöanyag.QaI 
ncn1 szokús keverni. 

, 11.:: cnyus:appanoJ\_· l;és:iiése e.qus:crií, J.:inuerési s::í. 
:alekuk rna_qas és a nyeri s:::OpfJUil .fú hnb:rls é.s kiliin(í 
I:1osöhai<is állal t(ini/,: J;i .. 

í ! d:lnrlúsi h r rlladCl;:.Yi runyu_1j Lu_:, l luí:i.~·::n ppan előiillil1íscr 

:·3. szún1ú elüirnl. 

,S'::.iiksr]!JCS un.11rtqok: 

füoh·aszloll Jiullnckbsir 
Núlronlúg 
Viz 

JOOO Qr 
]:1~) .Ql' 

1 B4-! gr 

1U00 ~r Linl\·:t.·;.?lntt t,~, lcll('iülr~~ 1111.-:::::~zürl húzlnri~i:;i 
hulhtclé•l.;z_c..írl !·---·'.~liter iirl:1i·i:1l1nú .c.;?~:ppiHií"(·i:-:t> eJ(n\·LH: 
lV.'1Zún!~ ('.:'.Cll~"'.i\' !Üz{"Hl ~~!) l: ~:!.(·!í')-'.íl.ii"tL f('l.. ~\. l(•\(1!
y~;, '.<H·li z;.;ir~lfi(·\:.Jip;.-, n :-:znop:Hto.';!ui:-> nH':.~:.>:or-;ilúsa \·v-

liozz:'tiinlü11k f·,t:v oi.\·:!n (;]dalol. HtlH']y~:~ 1::!0 ~~r fnr1·ú 
YizJ;l)[ Cs '...!() gr <z::pp:u1r(·;.;;'1'!{];:);(JJ j.;ö.c;zi!:riiC!nk. ~\. kc"·.''.'
rékcl ekkor fe]f;_··r: ;i\.ink é~ úl1n11d1\nn k:1-;ai·:~·alva i;l--'..iO 
pcrci,1~ flizzüL·., ::111ikor f·,i.:Y l"c·lt1"r·..:zí11LL c.:f,·'il\._:nHi, .- clt'LI 

:·;:-:~:ppano-; fo\\·ad;'.·k()t nvcrf1nk. 
l': l;Jizbcil ( idu11k i.J;) gr 1i;_.dru;ilú:o..'.ni lfj [.i gr viz1Jcn 

(,;-; jcivzzülz: ~,gr ;- -(iS 11'.'1lronlú.Qull.Ltl·'. l::zz{:l a forró Jú.Q"
cldallal u z.-;ir:1dt.·kar1Y:1g (·!:-.;znppa11(i:'Íl:°tsúL t\~Y Yé:~czzük 
cl. 1 :·,, klJ. j;).~;-d) ~i· !llgtdd'.1\ üntiink :.1_ 

larHL.; (~..., 1-::<·\·t ··it'>. kiizhc.·11 a kPYPr(·lJu·í'.. "C: 

~:tT~1. <i>: {':._ \·1.1:1 l'.·: :->Íina úlluniúnvúl incglarisa. 

8!J 

I-Ia l-:e..-crgc-l.és közben nzl ve~;szük l'szrc, l1og_y a k.c~ 
veré>k cscnnúsodik, ú~y '"1J-SO gr !"orrü,·izct ünlünk hozz;."t, 
an1il-:or isn1ót cgycnlelc's. sin1n úllo1n~·1n\·ú lesz. 1\ ]úgndn.
O"Olúsl cznlún l'olvtnljuk ;1 fenti n1t°Jd\111 1ni11clndclig. a111Ü! 
~ . . .. 
rtz összes n1cnn·yisögíí ]úgolclalol ;: 1,:('.\"('r;'.·kh(·z ünlöltül\. 
és nzl úllnndó kevergetl.'.~s~;cl főzzük a lclics clszappano;.;n
dásig. 

.:\ tel.ies c1szappa11nsodúst az .iclzi, ~101.!Y füzés közhcll 
a keverék crö:-;t•n h:Jhzús1i.~lk indnl; l"olYós úl10111úny;1 
111indinkú1)b s ürü lesz (•s Li ,·e\ l kis l1róhújn forró vízhe:i 
tiszlim feloldódik an0lbil. hog1· az olcl.it felületén zsíl'
cscppek úszkúlnúnak .. I:;:z n leljC's clsznnnannsodús k_örü1-
helü1 21/:!-:3 órni b1ssú főzés és úllandó knYargalás ut{n1 
következik he. 

1\.z elszappano:..odotl keveréket 1110.:.;t rnindaddig fö,1,~ 
zük és Ii:.cver.Qeljf1k. ainíg súlYa kh 1800 gr lc:-'z. T~kli:.o:· 
mc,gncchcsilclt yilszonruh!11·al kibélelt szanpankiönlö fa
kcrclhc iint.iük, ahol 1-:2 nap alatl a szappnn mcgszilú··
dul. A megszilárdult szappant a fakerelböl kicrneljül: .. 
feldaraboljuk és mcg>Zilrítjuk. A fenli 11100 gr hullacleic-
7,siraclékhól kb. 1'150-1500 gr szappant nyerünk. amclv
neli:. színe súrgúsfehér, hal)zúsn és 111osúlial.úsa igc.:n _ló. 

S:cqedi lui:is:appan cliiállil<isu. 

I\(~.c;zilésére ncin úrubcli inarólúuol alknltnaznak. h~1-
ncn1 nn1n1r\niúkszódúhól Yarrv kristúly:;zódúhó1 és o1tott 
n1észhö1 köszílcneli:. nútronlúgot ö.s ezzel végezili:. e.1 a zsí
rndéknnva_g clsznvpanosít:\sút. (I.úsd: Nntriu111 cnrhont1l
ból olloll mésszel tiirtt'néí szappanfözés.) Az i.oY nver' 

rPndkiYi..°il 1~cn1l~11v úllnn1:'n1Yú. hnl1z:'1sn .. 
n1osóhnlúsa kitünö, ös:;zehnsonlíthatntl:1u111 jolih ntin(í
ségíL n1int nz úrul1eli n1nró1úr.:!fDl1 készíiL•lt sznppnn. 

l\Iiulún Szc.crcd kürnYl'.i(l~n a .szóda Ynµ,·y sziksó n ta
lajból „kivirúgzik" és uvü.ilése r;:_:·y:-;zcrü és olcsú. ígv ért
het()~ ho[!"Y e .szfq1"jlanrözü 1nódszcr Szeged vidékén ré~[i 
i.dök óla dh ' 

:\ cnr!Jo~;.; Lc.:znppan ponlos clöú1lilúsút Schulc:k pro-

6 Dr. Kérnedy: Szappanok. 8 , 
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fe:iS7/j~· é:-:. \rasta,~h Ycgyé'.szrné·ruül: vh>írúsa nlapjúll fl;'.:i 

I\1astt/<1~- I'~irúlYi {)rszúgos I\üzcaés7..-;égügyi I11lézct népie:-;--,:-;\ 
lr·i;-i;s~ adja !~1c,g .,Sz;;ppanfüzl's li\s.:kü nélkül·' chnen. Ez-i;:;i 
: ( követk.ezö: 

.,friérjiih le 1néricycn ponlosun n s:nppGnf'ö::t'src 
::sirndél~ süllftíl. rncrl núnclen lop1ihbi innnLlin/,· 
[oq iqu:0clni; cnél/\iil a s:appanfö:és ncn1 sikerül. 

Bt i 1cisürlú.s·. 

\~ú...;úroljunk annyiszor :10 deka .fó1rd116sér1ií éqctetL,. 
rn.es:ct és nrinviszor -·12 deka a1nn1oniáks:::ódát. al1úny 
í'>irhó1 szappU~1l nknrunk füzni. I·In nn1n1óniúksz6dn 
Laplwtó. akkor heh-dl<' lcrisl<il!fs:ridcil Y~helünk: A 
t:\lyszód:\l1ól 1 kiló 1'.l deka sziiksé,QCS mmdcn kilo. . 
cL;krfl, an1el\·et ~l szDppnnl'Gzésrc n!~nrunk felhasznulni. 

EW/;és:ifrs. 

\~c'.gyfl!i1:.: cli_J- egy c]Cg na,r_:y üs!ül. a1ni\Yc\ 11:0:.:;·:~núl 
i-- szoktunk haszn<'ilni. ar'. üst bclsl~il·I r:,:onrlosnn !1szli!~11k 
ki, szódúval súroljuk ki. !1'1 rézüstöt haszn:'1lunk. 
l\.i.i.lönó·..; 0orHldal ·kell 111crJiszitnni a rl·.zrozscl:'itúl (zöld~ 
;;;rínü. rn6!·gc~; rl•zlJeyo11al:. ,Q"rünspnn) l~s Úg\· súrol.iuk ki, 
!l-u.~_-,- f~~D}t:S legyen. ~\z Ü~l 01Vall llU,Q\" lt.'L()"Cll, hog-y a zsi
i'U.dék nlinclcn kilogra111111 iúra lcµ/tlúlilJ H-7 liter víz fér
he::.:\eP.. 1}clc. 

U1qUi 1.lrítló. 

Készilsük el a szappanfőző folyadé.kol a kö,·ctkczö
képpen: A kiliszlílotl üslhe cmm1iszor öt liter vizet 
Wnk, ahám/ kiló zsinm/; van. A vízbe i>cles:órjuk a meq
ueti s.::ócldi és knYargalússnl felold.luk. 1(özbcn az t~4etett.:-;. -
meszel valamilyen tiszta edényben (búdogcdény, vasfa-g·,. 
zél:.:, esetleg fa-sajlú::') n1egolljuk ÓYnlosan, vigyázva arra,>f." 
horrv a .szen1ünkbe ne freccsen.fen. ;\ n1~sz ollúsút úg-y vé-:'·· 
~.8zziik, I1ogy annyiszor egy deciliter vízzet locsoljuk le, 

~1húny:-;zor 1 í) deka égelell i11CSZCl kell a fenti SZÚillÍlÚS 

"crinl felliasznúlnunk (Yngyis hn 90 deka mesze\ fogunk 
{'lhasznúlni. akkor 9 deciliter yizzel). i\Jikor a n1ész 111eg
~;llódik, forró ll':;z. gőzölög és porrú esik sz(~!. I~zl a 1ne_q
oltofl 1ncs·::ri a:ntán óPnio.san üclc.i;,·:ór.fuk a: iislbcn lCvi) 
<.:;:ridás ui:lJc és n.z üstöt n1clcgíleni kezdjük. ;\fikor az üst
ben !:évö fnlYnd{·k éppen l'orrni kcz<l, vagyis kis buboré
kokal lök fel. akkor c.senclescn, ,c,;yengéhb liiz mellett folv
taljuk n forra1úsl rnl~g egy ncgycdórúig .. l~zulún a lüzét 
clnlljuk és az ü~.lhen keletkezett fehér pert leülepedni, 
a /'Ol!Jadélcoi J'ellis:ll1lni lwqyjllk. Célszer:í az ülcpilés 
alatt az iblöt fcdőYcl befedni, cle ha nincsen fedünk, a hc
fc„dés ne111 nkYcl1en szüksó.Qcs. Fontos nz. h0g\' nz üsf tar-
1„1hnú!. ne kevcrlf1k. ne rúzzuk. hancn1 hn,~v.iuk n1rlgúr;1 
körülbelül e.gY órúig. \'ngy nn1(g a fclH·~r p()r az üst fe-
11ckén ö.-;:-;ze.~·yííl és i'elc!I(' a folyadr':k lcJ_jcsen tiszln 
lll<lr~:d 

_.\,: l'!lcpi'd~":-; ln·!':~jlzé'sl' tt!{tn na;_;_\" lllt'1·i:.J-:::1;;'1l!al (·_;'":1-
'tt·:-;•n L'~!.~~d.iül~ a !'olvadék tiszta ré;-;zl·I l~z n kész ,'-::u!J
pon[c'J:r) fo!\'ndí.:'k. nn1c1Yct cgv külön cd(~;1ylH_'n gvüjlünl-: 
~üssze. I<'ontos. liogv a l'olynclc'.'.k 1cszcdés2né1 n1inél l.:.cve
schh !'clJ(,r kcncrcdit'k hozzi1. !fa a mc;·öi;:w:'tll:il a pori 
fc1ke-,.crlük Yolnn„ úg·y n{,húny pcr('ig 111c~>inl hngyjulz 
ülepedni és csak azulúll folylaljnk loyi,Jih a leszedés!. 
L>cll<.:!! !crdére úlliljuk az üstöt, if!\' a foirnckk jobh:rn lc-
:-.;zt'dl1ptö. . 

üqycljiink prra, hocf!/ ez " s:appcmf6:r) fol11urlélc 11c 

J;criiljön se a testiinla·c (j'6lcq nrcllnltra ), se a l·uhdnllra 
CS hO(f!/ (/l/C/'InCk ho:zci 11C /'erhcsscn. J fo U fo/11mfé/;ol /c

s~edlü/r, a: iis/bcn mornd/ siirii. pépes 111uracld!cut öntsiik 
!a oll/an hel,,,.c. ahol a: sem cm/Jcrdclwn (<1.11crnwkck
öc11), sem <illallnm .. sem pcdiff növénl/.:ctlJCn /;árt nem 
olw:Jwt. E:i (( Jll(ll'Udékul semmire sem /C/l<'l r<'lhus:rnilni. 

Srn p /JCTnf ö:és. 

:-\z ü:ilül i:-.1n(t kitis!.líljuk, óvalo.'-a11 L.vl<'ünljük az 
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összcgyüjlöll szappanfőző foly'1dékol, ""'lún hozzúadjuk 
a felapriloll zsirnclékoL TIIosl clkczd.iük a szappanl [{jzni 
!Ífl!/, amint a:/ eddig is s:nf;luli, WHÍI/ a:/ lt'l.qJ;,)u<'l {ó:
llik. Yagvis az üslöl mclcgíljük, larlalmúl fcli'orral.iuk és 
közben kavargaljuk is, l·loS>zahb-röviclcbb fözés ulún a 
sznppnnfözö folyadék ,.n1cgfogja" a tetején úszó zsírr; 
vagyis 11('111 lúlunk n1úr rajta külön n1c,0:01Yndl zsir:idékot, 
hanen1 az egész folyadék. egyfor111a, ·hal)szcrü, süríi tö
mcg.Qé lesz; ezl jól knrnn'a \m·úhb forral.iuk lcgalúbb 
még 2 óra hossza\, Néha előfordul, hogv hosszas lözésnél 
scn1 nkar.la a szappanfőző folyadék. ,,1ncgf0Qni" a zsírt. 
Ez olyankor fordul elő, ha a szappanfi.ízö folyadékból 
naf!\·011 sokat c1forrallunk. s Íf!Y ~iz üst tartaln1a nagvon 
he~iíríísöclik. Tlvl'nkor úgy srr!ítünk, hor1v n1inden kiló 
fclhasznúll zsiradókrn 2-3 litrr rorrú yagy n1elcg \''Ízet 
öntünk az flsllie. jól összckcYcrjük nz fisl tnrtnhnúl és igv 
"özzük lo\'ithh. 

A sza11pnnl'iizi" nkkor rnn lidei<'Z\T, 110 nzl lúl.iuk. 
hogv az üstböl kaYaróYal kiYcLl kis rész1cl egv pohúr 
forró vízhcn <·!kevcnc jól feloldódik, úilúlszó lesz. !fa 
nem i<llúlszó, lrnncm le.iszerü lesz a pohúrhnn lévő víz, 
nk.kor n szapnnn n1éf.! nen1 kész. lovúhb kell fözni. 

A k1!sz s:oppanl aclrliq fii::iilc. cm1iq a: cluálil; a ui:, 
t6l <'s a Pí: trlefén öss:crp1íílik. :\ki akarja, ezt az clYú
lúst konyhasó (küsó) hozzúndúsúYal cU)se,Qítheli. Ez Ú~CY 
lörli>nik, hogv !1llandóan .iól bn·argnlva a fi;zclcl, konvha
sól (kősót) adunk hozzú, amíg csak a Ln·nrúsnúl jól lúl
,iuk, ho~rv a szappan a l'olyadék. tcle.ién üsszcuvül, sürün 
összeugrik, elvúlik (~s alul a sö!ótszinü Yizcs folyadék cl
különüL í fo " szappan mlir 111uq!i!ól clurill, J;on!lhusói 
ho::riarlni nem szal>ad. 

~Iikor a szappan a folyach'.,k lelr.i,\n összcgyül! l~s 
kissl: bL•süriisüclik, n1crLíkanúllal ;1 :.;zokúsos u1úclon. ÓYa
tosan. z~;úkdarahokkal ya~v vúszunnnl kibé,lell lvukncsos 
lúdúkba szedjük le Ós kii"1lllni, 111egken1énycdni ·iin.~·yjuk. 
l!~ljúrha1unk azonban úg\· i:-:. hogy nen1 SZl'd.i„.Lk len szap
pant a foJyadékróJ, iifll1Llll lllÚSI1'1]Ji}:,.( Oli li~l,Q\".illk. tr~lje
öl>ll kihülnL Músnnp nzu\(1n egy darnhh'm lcmelhcl.iük a 
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lclje~en n1cn::;;ziiúrdull szappant. :\z Ü·dl1c11 yisszarnaraclt 
yizes folyadékot öntsük Li. ü,:.:yeJyc :.1rr;,1, 11ogY az scn1 
c1nbcrhcn. scn1 úllallian kúrl ne. lehc::;.c:crL 

7· i /( l il i 11([[ óh. 

1 .. \ .\C:i111i11ö:.:égü l·gclell 1ncszcl arról isn1cr.\ülz. n1tg, 
ho.U\' ciér• kiinnYií. feht;r. nen1 szür1zö-;, nc111 aQ·Ya~os l'~ 
lin. iH·Ji)]~~ cg\· ki;;. dn!·allkúl próhaké11pc·r! 1negnedYcsítf111k. 
--i·~onn"l 1··1~;\· lt•\111"1'0"::111 n1"1en(lc1ni \''1·.•\· '·(i..,C"ilii(ini l.:1•7d 
~'.'~· szr.:,['~:~Ú~.'""' ·' " . ' '· :-i" • ' . .,, _, - ,. . '~ . - - , 

2. 1\ :.:zappDnl'özé':-;l1cz hnsznúll Il1CJsó;-;zóclút a keres~ 
l~cclelcrnhcn nn1n1oniúkszúcln és krisl{dv:-:.zúc1a nl:ycn úrul
júk. :\;1_, :Jn11nóniúkszúc1:i clrnúllott, poraL1kú. Yizn1cnlcs. a 
i:ri~;t;'d:v:-:.zúcl;1 pedig darabos. 

i'Nda. 

!l:.·1 .i l,·y ::,'ircu!r;!d111J,· PUiI. r1111cl.17i.J«;r <::((j!fAt!li uJ,:urunl: 
j'r'J:ni. n/\J,·or 11('nni hell: 

.~qctcU 1111~s:l>r')l i) >< :;o c1v1.:úl. lciuii Ds.-;:cscn 90 dc
J;(il. á111nu.1ni1íl;s:ó<ldból ;) )~ -12 dck~'it. lchút ö~szesen 
i'.Z(í clPk;\t. \"agyis 1 l:iió '26 del1·úl (]1a ct1n111oniúkszócla 
!!l'll! L:1pli:ll('i. aktor hC'l\·ctte kri:.:lúl>:.-<~úclúból :-) >< 112 
drkúl. lt·ltúl ÜS."ZC.'il'll :-):-H'1 cL.~l.:Jll. \"il:_!\"i~ '.-'. ki1ú ;:;n clckúl). 

/i.:: ii.<t lcyuldhl1 .21 literes lC[f.1/eIL" 

: \' i l'ii l ll pl11·1!Jfl(Jl11 '1 l 111oscí.'-;::(1 f.1f;!11 i ( ·l Ö1_i l l i t' ÍS(!. 

::i. szú111ú clöiral. 

S:i!l;sénes unJfnqoj,·: 

)[a1 ha (Y:t,QY juh-) fngg·\·ú 
Tiicinus oln.i 
Kókusz olai 
Núlronlúg 
Víz 

7111) gr 
iílll ~i· 

'.21l0 ~r 
1Ci·i gr 

1770 (i]' 

"' 
70!1 gT rnarha (Ynf:tY juh-) faggyli. 1CHI .s;r ril·inus olaj, 
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200 gr kókusz olaj kcycrékél 7-8 liter ürlarlalmú s7-ap
panföző Cch'.'llyhe lcsszük és eÚYhc lÜZÖll 80 (: 0 -ra n1cle-
giljük fel. ·· 

J:<: közlien oldunk. 15·1 crr núlronlúnol 1770 0r vízben 
és jelezzük: :,SJ·é.-os núlroi~lú.QoldaL". Ezzel ~ i~rró lúg
oldatlal a zs1rndckanyag clsznppnnosílúsúl úgv végezzük 
e!, hogy egyszerre kb 45-50 ar lúgolclatol iinlünk ;;Handó 
főzés t's kavnrgalús közhcn n lze\·crékhcz. ügyelve arra. 
hogv az cg.yenlctcscn si!na úllornúnyú n1nrndjon. 

. I·Ia kcvergclés közben azl vcnnéll k. észre~ hogy a ke
;rcrel~ n1cg_cson1?so~ik, ú,gy :15-50 gr forróYizcl öntünk 
nozza, an11kor isn1et egyenletes siina úl101núnyú lesz. i\ 
lúgaclagolúst cznlún folytatjuk a fenti módon mindaddig. 
a111íg az összes n1e11nvisé).:!Ü lú.1.:;olclalol n kC'vcrc?khcz ö1.1-
löitük és az! ú1landú kcyergeté:-;scl J'üzzúk ~1 !1._·l.ies elsz:tp
panosodú:"ig. 

i\ lcljes eiszappanosodúsl nz jelzi, hogy r~Jzl·::; l:..\:1/lJe!l 
n kcYcrl·k erősen habzúsnak indul: folyós úllo!!iÚ!l\'~\ 
n1indinkúbb sürü lesz és kiYclt. kis pr~'ilJúj~ forró vízb:·n 
lisztún feloldódik anélkül, hogy az oldat felületén zsír
cseppek úszkú!núnak, 

Ez a teljes cl'2appanosod:\s körüll1clül 2-2'/c úrni 
las~ú f{)z(s és úllanclú k:.tY::l!~~alús ulún küyelkczik 1ic. 

Az e!szapparwsiloll keycrékct most mindaclclig fiiz
zük, runig súlya kb. 1850 gr lesz. Ekkor n1egncdYesí!l'tl 
vúszonruhúYal kihelell szapp:rnkiünlö fakeretbe ünt.iük. 
ahol ·t-:2 nap alatt mcgszilúrdul. A megkcmén\'eclcit 
szappant a l'akcrclhöl kiemeljük, fclclaraholjuk és mc_[(-
szúriljuk, 

,\ fcnli ke;;t:rl z:->iradlkbúl íl-:cn 111ódon kh 1500-
1550 gr . ..;zappnnt nyerünk, n1nL·lyn1::k . ..;zinc hófehér, hab
zúsa és 111oshatúsn kilünö. Sa.(nos. jclenlc.f:.'. a kókusz
olaj hc'Zerczhc·lellcn, ezért helyette hazai fcnyö~rnntú!Jól 
k.észilhc!únk kitünö rnosószripp.anl a köYc!kezö rnódon: 

Veg!}cs :siralapa1111aqból {e111JŐ'11Jill1l<iual J;és:ii!i 
mosós.:appan elöcíllíláw. 

G, számú elöiraL 

Szilkséqes cm11a_qo/,-: 

:\[arhafaggyú, Yaf:fY jul11'a.u~.;:;ú. 
esetleg húzi hulladékzsír 

F'e1Yyögyanta 
Naprafor.~ó ola.i 
Nútronlúg 
Viz 

fiOO gr 
:ioo .„. 

~-

100 nr 
1:15 ~!' 

1 G70 ;;;. 

üOO rQr inarhafa,r.u:~yú. escllcf! .iuhfagg_yú, Yngy húzl ki
oh'aszloll hulladékzsír, 300 gr fenyög-yanla, llJO gr m1pr"
fore1ó olai keyerekét 7-8 lilcr ürtarlalmú '1DJJr•:mi<izö 
cdif~1Yhc lc:sszü1\. és <'nYhc lüzün 80 C:c-ra n1cilegH \ül::. It:L 

j~ közben o1dnnl\. 145 gr núlronlúgol 'lt\'(() gr Yizh::11 
(:'~ ie.!czzük: .,8~(.-os núiro.nlúgoldat" J:.:zzcl ;i_ ft!lTÓ iú.L.
oldaunl a z:-;irad{~kanYn~ elszapjJanosilú:'út ú~'I \r-~geZí~úk 
cl, hog.\· e.~Y~zcrrc k1l. -l5-50 gr lli.~ol~lalot ö1:.Lür:d~ úllanc1/l 
főzés (:s keYt'rgPl<\.; küzbcn a kcvcrekhez. 11gvC'-l'<C :::.:·r:'.. 
hüff\' az c[(vcnlele~, sín1n úllon1;'1nyú 1narfl<l.ion. 

,.,. IIa 1~cYl'LQell1 s küz11en nzt vennénk t'~zre. :1 

keverék <.'.c;o11lúsodik. Ú(;V :15-50 gr forrúYizei :·„ni:-;ünk 
11ozzú, n111il;:or is111(!\ t'.r.:1:cnletes. sirna ú110111Ún\·ú :c:;.:z. \ 
lúr.:aclac;olú~L czulún fo1Ytnlju1;:. n fcnli 1nc',c1on 1nindaddli.::, 
a1i1i~ az össze.e; 111c11nvisés~ü 1úr;oldnlol a l-:; 0 \·c·ri~:1d1e1: 1;:i
föUÚk L:s ~1t:l úllancló kevcrgelésscl léí;,zl'd.:. r: ic'.l.lc,~: 1 ·)

;-;zappnno:-;odúsi.s_: .. .\teljes clsznppanosodú;-; ;1kku!· van J,i.·
t.clezve. ha a kcYrrók fözés 1.:.özhcn erő:.;; lial;zú.snnL iininl: 
i'c;lyús úllot11Úll)'rt Ininclinkúbb SÜrÜ lesz ('S kivcll l:i~ pr/.1-
búja fnrTÓYízhen liszlún feloldódik anélkül, ;;z <>i
<Íal fclülelé'n zsírcseppek úszkúlnúnak, Ez a lcl.iö '*'·""·'
p~1nosodús körülbelül 11/"J.-2 órai las~ú f(_)zl: . ..; ~s 
ke;;erés utún 1-:.övelk_ez-il.:: 11e. 

~\z cl~zappanosilotl 1.::eycréket n1o:::L 111indaddi~ fi';::.
i:ük, ainíg ~úlYa kb. 1750 gr lesz. }~kl:or rncgnc:d\.t'.~il; ', 
-.;~szonruliúYa1 kibéleli. sznppnnkiöntö fnkcrel1J'' t1:··,\ii"1 



<"'„ho1 1-2 nnp a1aLi l!:L',~:->zilúrdu1. .:\ n1cg1\.en1ónycdeU. sznp
!HHli a l'ake!·ctJ;ö] !de1neljük, feldarabo1.iu1c és n1cg:-;zú-
1 itj nk .. 

A i'c'Hli ft ;;\·iíc\:lili:\y:tl kc\·erl zsiradékból kb. 1'180-
1520 gr SZ:Jpp:tn! i1•:crünL. n szanri;1n szine súr,~úsbarna. 
hahzúsn {;.; 1no:-:hal(L..:a e:-:nl.:ncn1 Cl.1}'Cnérlékü az előző fe:
jczel11cn ls!lH'rlf'lcll kókusz sznppnnnnl. 

I-Ia n gvantnsz::1ppanl fehéríteni [)karjuk, úgy a füze". 
:·t~gczléYcL n kiöní'.':-: elől! keverjük. össze eg-ycnlelcsen a1 
!~f:~z sznpp:.1n! ~1 köyctJ;:.czö keverékkel: 

7. i 11 kox .~:r1-por 
y· . 
' .lZ 

(:\ zincoxy,dul Yizzel f~:ondo:-:an krYerjük cJ. llli~'cltal 
c:-;-:.1111ón1cntes .. <.:iinn. tejszrrlí oldnlo! nyerünk.) 

11 :::inl:ox11ddul ('?,j(„) fch-:;rilctl q_1;nÍilus:appn110J..: kcl
len1cs hltlurínns1ír.r1u s:in.(it'k. hornar iiis:árudnuk. f{ül,c„t'i 
J:idllUásilh. e_r;n1u'n1ú síniu (íllrnndn.1711!.: (\'> cli.!f uuc1s 1)r[I) 

J,·/,pcssé_qiif\ tí!ru! /(inrli:h hi. 

17t'lszíE::z:q.q;;t1H1l: i\(~y aLtU ~1zol;:~·it a :'zilúrd úllu-
1n{in:-·ú kisc)zult n;\truil..;,z:1pp;1nokal ro~laJ.iuk ü:-:;-;zc, nn1c
lv1>k ncn1 ké~;zí!<:1sük ul:ú1 közy,~:llcnfd. hancn1 1ncaszilúr
dtilú:-;11k. nlnti ;~ózúdnak ki, dc 1tcn1 különüln('k él szín
:-iz;ippanra t\; -"í'.~!ppnneBY\"i"t'. l1anc1n 1nindkcllö eg>/ rnasz
szúh~111 1n::ir;:td (;.; egy Uihb;_'.~-ke\·ésbb(' 111ÚrYúnyozoll kül
scjií sznppa!111ú alakul ~·1!. ,\ :-:z;1ppanoknnk. czl n fajlú.iúl, 
a1ncly úl1nc-u~·l(·i Ll~pc:;: a kisc'.)zolL szín~zappnnok é:-i a ki
Bózús nélkül ];;{_,,zl'tlü c,uvy:-:zappanol;:_ küzö!t. c1:'ü készílc'.·si 
hclyéröl c.,·r·h1Pi:':yi sznppanokn:::k is nevezik. 

lila az cschwégi szappanokat alig készilik. Elö:\llilú
sukhoz fclléllcnü1 olyan z::;íralnpany~.1gokal };:.ell fclhasz
núlni, n1nclyekbc11 so}\. az cnyvzsir, tchút füle.g kó1z_usz- és 
jJii!maolajat. Ezeknek lcgalúbb '10-~0oío-!Jan kell jdrn 
lenni faggyú c.'>s scrlC:'z:...ir 111cllc! n sza11pnn zsiralapanya
gúhn11. .:\z vl~:zn ppa Hn:-;ilús ra l v1~c(<lszcrü b l.i 2n-2sn;1.;-o;-; 

.~t\~oldatol hasznúini; kL")ózó oldalnak pedig c1lcrjedtcn 
alkalin:izzúk a Yízüycg t~s h~Hnuzsír keverékét. 

/,z csch1\·égi sznpp:.11101..:. lC'f.!.na;_:Yohb előnye nz összes 
'L...;rnerl sz~qipnnokk~d szc'111hc11 az. hogv Yízlnrlnln1a arúny
la;.~ !r·g111:.:gasahli t'.-:: i!..;"\" l~ilias111ú!úsuk jnllh a s1i11s.zap
panokCnúl. l\Iig r1 ::zir;.~~z::.ppnnc~knúl 1 kQ zsiradél;:_ clszap
panosítúsnkor 1·100-1-l::JO QI' szappant nyerünk. ndd.íg nz 
i'SCÍ1wé,qi szappanok 1 kg zsiradék mcllell 20110-2010 _gr 
;;zappaul íS nd11ak. 

Iviinl:\n 11ú7:i k(~'izílé.--;ük cgvúllnlúbnn ncn1 szokús~os, 
szü1zs12,giclcnnc];:_ tar!n111 i~~1ncrlclni e sznppanfa.itúk. clö-
01l!ilúsúl. 

,'\Z clüiJLi l'ciczr·l]H.'!i i:'lllt:i'lc:ll'll rnosó- és húzis.zap
r;·t:iul: .. Lúr ~' 1c.~·löh11 c:-·,cihcn Júg111c~nic~;('k. n1('.~St'l!1 fe1c1-
1JC:l~ 111cg n;;:nkn~tl: ~1 i;:;""1;,·etc!111(~11YeLnck. ~:.n1clvckcl a test
ú po l{1.c; cl· l.i ni r~t 118s?:! 1ú 1 l i·1QY ne yeze ! t 11i pcreszapp:1 n ok ló l 
kivúnnnk E1cn;. ;\ 11ú:;:i- ó~ 11~nsúsz:ippanok külsü kiúllílús. 
{;11y11e n10..;,úhntús. s1l1L il1~11 ."!h. lekin!c!{•bl'n nt•n1 is le~ 
ltvirF~k CI;\'C'lH2ri{:küvk ;·1 pipcre:-;z:lpp::.11ukknl. Igen sok
szo:r l:\ijuL <~Zon!Jan nzL hn.~~\· a 11;1g\·köz{insógcl a pipcrt'
Jbznppr\I1ok y{t_c;;";rlú:.;{:uúl (t:J.i1.'."i~·11 <1 sznppnn külsü forrnú.in. 
c.son:,;:..:o1ú:-:a, 111~-tln. s1.ine \"{'Zl'! i, fif.(Yc:ln1cn kiYftl hngv-,,.·a 
·tc·r1né:;:,:t.:le . ..;cn a szappan 1nin(is(~gl~li ru11clv pedig első
rangú foiüo:;súgú -\·olHa. 

I{órdés czcl;:_ ul~'111. n1it kivúnhnlunl;:_ 111(',Q a .ió1ninö
ségü pipercsznppanlúl'? J~zcL a k{}yclr1n1énvcl~. a 1;:.öyc!
kezöi\: 

1. l"ft'111c . ...; és li;...;zi:t z:-;iralnpanva[!búl -· 11u1Iadék7.:-:ír 
kizúrúsúv~ll - készüll Inngas zsirsavlarlaln1ú színszap
pan~J: !~.Qyenek. , .. 

..:,. ;):;;ri.ba<l n1kahal l::' a l)ürre úrl:ll1nas nnya_o:ol\.nt ne 
:~artGl 1n n.zz~1nnk. 



:1. I:nyhe 1111J~(·i\1nlúsuk lc,gyl'll. 
-i. Jó habzc'JJ.:t·p1·:-: .. ~l,gf1k lrg...-cii. 
J. J(ellcn1cs illnl (~:-; letszelös szín 111cl!cll cs1n; __ ,,_ __ l's iz~~ 

.J(1scs a!akban éos csn111u.Qolúshan kcrüJ.\cnck. J'urµydo1n}Ja. 
.\ pipcresznppru1ok Glapanynga lehel ió111i11D.-:('.gü nút

ronszinsznppan, anH:lYcl a leglisztúlil) 111i11ösl·gii n1nrha-
fag.gyú, nü\·lin'Yi ola.i. kókusz és púln1nn1agoln.\. toYúbbú 
yilór•os szinü fenYÜ;JY:lllln kevcrékl-höl úllilanak elö. I\Ii
utú1~ ... a pipcrcsza1.)p~tnuk fclclolgozúsa (keycrése, festl'.si\ 
illalosilú~a ."-ih.) sze111nontjúllól célszcrübb a kissé h\Qynbb 
úl101núnyú, ininl a rideg, törékeny, 111crcv con~lslenlia~ 
ezért a pipereszappanok clöúllilúsúnúl a zsiralap szappa
nosítúsúl lcginkúbb fl()~·r, núlronlúg és lO(l/o kúlilúg l'"cYP
rél;éyel y(·gezik el. lh·cn módon kcllii szilúrcl úllomúm'lr 
l1 s c1nC'1\cU künnYc!l l'elclo]gozhaló. kPllc111cs tnplnt:1tl1 t·,:~: 
külsr·.iü sznppant nyernek. 

~\ zsiralap üsszcYúlogalús:'niúl lckiHlcitcl li..t:E lí.:nrti 
arra, ho.~Y a zsirf·tinptl!1Yr1;:.rbnn a szilúrdabb zsiraf1Lk pl. 
a fairuyú. scrti~sZ~·ir szt'izal(,kns 111cnnYisl~!..'.C: a (\()l1/(1-ut 11l 

hala~l\il ;11C,\..'.. J:~ lllt>Jlcll a JtnJizÚS ~:7,('HljH;!lljúból él~Zi'l"Ül
hc\ ellen 2J-?,U0 /n 1-:úkusznla_\. esetleg púhna1nngoht_i :d
kahnazúsa. 1nr·rl a faQ!.2,YÚ és a scrll'.c:zsír .'z:ippanni críJ.< 
habzúsl ne1n i1izlosilnr1:1k. 

:d;1 a ki :-:U:'/- ('.~ p:.tl!11:1111;1;,_;c:la.\ iiv.-:z ·;·,·„~, '."l'. ii'. rl. 
hclY(.'llük ;_t\k;1]!n:1zzu!ll-: '.2;}-'.)0~.; yi!ü~;ti~;.<ziull, \i:.;zl<: fvt1\'ti·· 

- l' l ' - 11 1 . ' ' '):- ''i"i' gyan a ; ·1-;Jn;(l i~.Y~tnla a -:a.1nazasa 111cg _.)-,." · r 1-

kuszol:.1_\ Y~lgY p;\\1n:u11;1gnJaj n1cllclt js c(lszerü. ;-;1crt ~t:< 
enyhe 1nnsr'.;h~ttú.-; cil~rl• . ..;(·rc a fcny()~y:111U1. sznpp;11:a ig(':
l'oi1tos. \'is:11]tf Iiulnnnf; J,·('[l n:t is. ltl/(f.!f (( u . ...,·:t(i J.:(i];u::: 
ola; s:o1;r;u110 l;r:1_if,·e1u11•Lih hr'Jr(i cqnt'~ncJ,·ncl l)('.iri:t/Ulu1<;.' 
uálthal ki c's hnhfa nnni7ira la:rr. hoq11 (~r1.1/111nq(ilinn piperr'
,..,·zo ;n1an J,·<~s:ílt.;SL;rc (/lhal;nnllnn .. Ezl~!-! kc'11 n ff.'Idt:11.11í
telt vegyes zsiralapnnYfH!r~nl dolgoznunk. 

1~ "i-1.clYen i5 .~Zt'rcln(~ln cluszlalni nzt a hitet, ::-.1r:.ell-yvi 
soka1.::. r('.·;-;;~:r~ri_íj lalúlkozl~1111 :1 ricinu:-ioh-11 ~;z;1ppn:::\~ ilic!t:
lc;~ .. Sokszor 111t'g sz~1kc111l1í'rel::.. is alllinn a téY!·:-- hitl_H.:ll 
vannak, hoQY a ricinusolaj sz~1ppana haLzú:-; lei-:inLc!\·}H'!; 
k.itünü ~lll\'~1.f.;·. }~z :1z c\gnuclnlú:-< 1ncr()]1rn !{\"e . ..;. inr•ri ~l ri·· 

cinusola.i szappanai \·ízben igen rosszul habzanak és csuk: 
l\.evert zsiralapban alkaln1azhalók, legfeljebb 20-25)ó-jg. 
:\ ricinu:-; oh1i i1Yrn szúzalékhnn füle;~ fcnyögyanla és dú~ 
~tearintarlnlrnt'L >Zappnníl]d1~111. nlt nyer all~nlinazúst. ahol 
a sürü, !artós (:;.; puhító h;l11képzödés nagyfonlossúgúi tt~
hút fö1c·g boro!.ya:;z,1ppanoknúl. 

.!\ piperr~zrippanok Yegvcs zsiralapanyagait k.isózús
sal vagy ldsúzús nl1 lkül "zappnnosílhal.iuk el. I-Ia a z:-;ir
alapanyag na.~·yoJ1]1 111cnnvi"égbcn nehezen kisózható kó
kusz-, pú1n1rnnagola.i és frnyö_L;Ynnla ke\·crékt'bö1 úlL ú_gy 
célszerübb a kisózúsnélküli sz~ppnnkészilésl v:'ilaszlani. 
I'.'.hhen az esetben :o;zigorúan ü,c.rycl.\ünk. az alapnnyagok 
feltétlen li5zlasúgúrn. ..\z összcolYnsztoll ~-'.;síralapn11yagot 
..-zappano:-:i\ú . ..; clfill :-.zlíriúlz inc.~ a tcchnik:1i s1.cn11yi•zésck·· 
löl és ügy(.:1.iü1tk arrn. hn_c;Y a felhasznúll zsir:id('k fl\'HS 

ne legyen! 

Sokan ;i i)i11crc~zapp;1nnl.:~1t c.~Y n1úr eU\rC' ciLészi'il\ 
yugy elkészí!c·lt ii:-:;zhL Li~:('Jzntl szín:;znpp~H1lic'1l :'dlít_iúk. Plö 
olyan n1ódnn. iJOQV ;1·~:7.nppanl \'cJaprÚzYa ('S fvlo1v~:i.szlvn. 
kisúzús nélkül c1l::.1:'~;zi!P!t kó1.;us7- yngy s_:·yanlnszappannal 
keverik össze. TlYen n1údo11 húzi- és 111osc'isznp11anokból i~ 
úllílhalt111k cíii mcgi'<'lC'lií kt'YCr(,:; (·.< manipul:'teió (l'csl(", 
illal.osílús. pr{•se1és ~.·n.QY üntl·s) ú1tal kifngústalan pipc,rc
s.ZnppanoknL an1clYckncl'" jclcntüsc\~c fölcQ a 111ni húbo
rú., időkben lé'p rlöl(T]J<'. 

Bár1nilyen 1nr_idon ];t'.s:ilsDJ,: is cl u pipere.'-;:uppunt. 
rnindin szein 1'/i")fl lnris11!" d:f. hnq.11 .fó Iinl.>:óhér:~.<.'S{~11i'f. 
enyhe 111osóh.ufúszí pif-h'rcs:upno.nt cs·oJ; I"ellr.Jcn 6ss:cuáinc 
yatnil 11cq_11q:5 :sirnln1;u11_1JC1.ffból. hcl~7cs s:oppnnosítás,<;u{ 
l11d11nl; clöú1{iiuni. C1'llulun lcluil minden olwm l6rcl;u1;s, 
an1cly arra fl·rínnul. Ju-!.rf.1i c_qr;sé·qcs _:sirod(~J,·hól il(;s:ílsiinh 
jó pipcrcs:np[)(ini.r 

J\ zsíralapn.nyag clszanpnnnsíl;'tsúrn, ki;.;úzú~úrn. a 
kész .szappan kisz;'iríi{1:-;:'1r:1. fc:::ll1sl1 rl'. ill:-1!0~.;il;\;..;:':rr:. i'ir:tt',_ 
sére és préselt'.:s{rc a n1úr c,löhh t:lrc:;:nlt feii·t:vlC'L :Hin:tk 
irányt. E hri·;·Cltt !ült•::.; ~· pipcrc·sz:1ppa110L ('Uiii·;~\:iit i.-:
n1ertCten1. 



1 
1 !\i.~·ó:ús.-::ol J;é's:!°ill fJlfJercs:rtfJf)Cln el6irnlok. 

7. •_.:z:'.:n1ú clüirat. 

,\':ii/~."d_;ncs nn_17c1_(1ok: 

Ec'>kusz olai 
l\Inr11nf:ig~yú 
Scsarn c.Ini 
Nút ro n h\g 
Kúlilúo; 
Víz 
I\:o nY l 1 n ...:ó 
Yiz . 

~Ji(; gr J.:úku:-:z {;laj, fi;)!J f.1;r 1narhn\'a:ec~yú. 150 gr Srsan1 
k;;\·~-'.rékói 7-8 ll!r_·r ürtnrlal1nt'1 ;-;;-::Jpp~:ni'özöedéi1_';J-Jr~ 

lc .. ;::-:zük és enyhe lilzfin 80 (',él-rrt 1nrlegiljük fel. 
E közhl~n frlolclu11k. 15-1 ,c;r nú!ron1ú!:.(ot és '!::J ~r kúli-

1! i780 .~r. yiz1Jt'l!. I·:.~'.z1·l n forrú lí1_~oltlallai a zsirndl'.k
~1ny:1.~ 1..:l:::z~qJrH1no~ii<'1~út úgv Y\::~czzük (·L liri;:cv c;~yszcITL'. 
l:b. :i'.i-:50 gr lú,c:cldatoi i)HLfrnk ;\llunch') f(iz{':-> ('.s k.e\·cr
:i:.::c.t('..-; küzhcn a kt:YL:l'\~ld1l:Z„ ü_~vPlvc nrra. 1in;:.:v az C':í!'len
h·le'-:PP. si1na úll..HnúnYÚ 111ar~Wjnn. 

!L: kC-\'i.''rgel(:-: Lr"izlH'!l ~1-zt' <·cnnC1ik ('."Zrv. hogy a ke
\.\'l'i'·k e<n:nú.~ndi1.:. ÚQ\" .]'.J-5() ~o:..:r fflrrú>:izl'L öntünk. 110:;:1,{1. 

nn1iknr j,..;n1(:'t f'[..!_\.('J1lele:.:,(•n si1n;·1 úlln111únYÚ lesz. !\ lú_g
acl~L~oiúsi rzui:'i!1 lcl.oh:Lafiuk a l'cllli inúclo11 1nindaddig,' 
n111i~ ~1 . ./: ü:::--.?v.-- i\!f."!111·-:i_..;(·:.'i\ ]1'10nldntol ~1 1-:cv('rl~khez f1n
!üttf"il-: t".~ azi :·1_1l:l!1d('1 k:·Yvr~.:1.:\(~;:;cl f(ízzi"t!-: :~ lvlje.s c1sz~1p
pano.;;odúsig .. 

/\. ic1jcs vl:-;znppano.-;oclú.s akkor \'~111 l1cfejezvc. G111i-

1zor a kev._~rél.:: fiiz~.s k(lzhen crös h~11Jzúsna1z indul: folyó.s 
{diornúnva n1indink;'ilill sürü lesz ós kivcll kis próhú.la 
forrú Ylzhcn !l:-;zl:\n feloldódik_ Gné:lkiiL hogy f!Z oldril 
felülch'.:n 7.:·oírt·-..:cppe1;: i1:-;zkúlnúnnk. 1-;:z a 1.rl.ics clsznppa
no:.:1)dú:; k.Örú]!Jl'1liJ J t/~-2 (Jl'r1i lassú rlízés {',S úllr..ndú ]:c
\'el'l:._...; ui ún követ kczi1\. hc. 

!1.z ,,,-:;l.::zappano:-:.oclo!t keyerékcl 1110sl kls('izzuk. 1GO ,L(I' 

kt•i ·:·-..: -líl() _QT l'orr{)\·jz papíro:-..:c-n 1nc·.Q.c;zürl ti:..:zt:1 

oldalával és a k.everékel lassú Iüz(·~scl loYúbb furr<1hu l, 
n1inlcgy 15-20 percig. · 

Ekkor uzl ·vesszük észre, hogy a kisózúsl\.or Je1111-
gull k.cverék főzve és kaYargnLYa 1nirHli11kúbb sürü lc.--.1 
és a színszappan elYúlil\. az nl:;ó y_izcs oldnUól. 1\ h.ivúll 
szinszrippanl lckannlazzuk. és yízzc:l inc,S!;nccl;,:csilctt v<"\
szonruhúYal bélelt szanpankiönlő fo.formúba önljük, <ihui 
1-2 nap alatt a szappan mc.gszilúrclul. 

A mcgszilúrclull szappanl felYagclal.iuk, illalosHjuk, 
festjük és sajtoljuk a m:'1r ismcrlclctl módon, 

A lcnli zsirkcycrékböl kb, 1360-1380 gr 1'1"/o viz
tartalmú szappant nyerünk, Ez a szappan hófehér, kilünö 
habzasú és mosóhatúsú, 

8. szúmú clőirnL 

Sziiksé!ICS an!wqok: 

Kókusz olaj 
Púlrna olai 
1\ Ia r1u1 rn uavú 
Sl'! ! l·szsí7:-.. 
Napra[orgó olaj 
Núlronlúg 
Káli lúg 
Víz 
I~?nyhasó 
\!1z 

· 150 gr 
100 or 
,100 gr 
2';10 gr 
100 .gr 
1;)~) gr 

4,1 gr 
1780 gr 

150 gr 
'!00 gr 

150 gr kókuszolaj, 100 ar púlmaola.i, '100 gr marha
faggyú, 250 _gr scrlé~zsír és '100 gr na11rnforgóola.i keyert~-· 
két 7-8 lilcr ürtartalmú szappanfözöcclényhc tesszük c's 
enyhe tüzön 80 C0 -ra melegít iiik fel. 

E közben r('loldu:ik l:7>f) gr nútronlúgot és 44 gr kúli
lúgot 1780 gr yjz!Jcn, Ezzel a fonó lúgolclaltal a zsiradók
anyag elszappanosílúsút ú.QY Y('0ezzük cli hogy c,[,l)-'sz-;:.~1·;.·c 
45-50 gr lúgoldntot öntü:1k ú!landó rözós és keverés n1ei
lett a zsirndékhoz, ürrvcl\'C arra, ho,{.fy az egyenletesen 
sírna úllomúnyú maradjon. Ha tchúl a lúg hozzúöntésc 



után azl vennők észre, 110,u-y a keYcrék c:-.u1nósoclik, úgy 
azonnal 45-50 gr forró vizel adunk hozzú. Ilyen módon 
a 1úgada.go1ást 111inc1addig folvlnt.iuk. n1nig az összes 
n1cnnyiségü lúgoldatol n keverékhez iintüllük és nzt úl-
1nndó kevergclé~scl l'özzük n tel.je:; cl::-;zappanosodúsig. Ez 
akkor I .... övclkczik hc, hn a ke;;erék fözt'.'-..; közben erős 
habzú:-inak indul; fol\·ú:; úllo1núnva 111inclinkúbh sürü. 
szappanszel'.ii lesz és próbaképpen kivel! kis részlete 
forróvizhen liszlún feloldódik. Ez a lei.ics eLzappanoso
dús körülbelül 2-2'/, órai ln"ú főzé·s ul:'tn köwlkezik be. 

Az elszappanosodoll keveréket 150 gr konyhasó és 
400 gr forróvíz papiroso~1 n1C,Qt=.zürl oldal{p,·al k.isózzuk.; a 
kisózús utim a felhígult s1app:rnoldalol lassú forrússal 
n1incladclig főzzük, n1níg n sz:1ppanr(~t~g nz alsó vizes ol
daltól elválik. A kivúloll szinsznppanl óvalo.san leszedjük. 
vigyúzva arra, hor_r\· n vizes c1ldnl llC'lc !le jusson és 1'-icd
ves rnhúval kiliélcll fa-szapp:1111'orrn(1Jia öntíük. ahol 1-
·2 nnn aln!t n1P.~szilúrclul (::..; !oy{iJ1hi fcldn1l2:ozúsra l~t'.:sz„ 

A fenli keverékhül kJ, 1:rn1-1:;:-,í1''"1'1'( viztarlalmú 
.o;zappant 11YCrÜnk, t1l11<'1vnck :-:7.Í!H' fehi~'I'. rnosóhalúsa. 
hahzúsa els.öranglt. · · 

9. szún1ú ylöir:·1t. 

,):i{/\.i,·(J_({e.'-· U!ll/U_(/'!f:: 

:.\íarhnl"aggyú 1150 
Nnprnfor.gó ola í JJO-
\Tilúgos ren~·ögyanln 200 
Núlronlú_g 111 
I\.úlilúg ,!() 

Víz 1710 
Konyhasó '.250 
Víz '1UI) 

li1' ,,. 

gr 
GT 
~· 

gr 
,c;r 
g:-
gr 
gr 

GJO gr n1arhnfnggyU. lSU .t..:r naprrtforgU olaj és 200 
gr vilúgos fenyö,gvnnla keverékét Í·-8 liter ürlartalm1't 
szappanfözöcdény"üe tesszük é~ enyhe tüz0n 80 (,0-ra 1ne
le.~itjük fel. 

l~ kö;.:bcn feloldullk 1-Jl gr núlrnnlúgut é:-: -10 .S!r l.;.;\li
.,úgoi 17 J(I gr vízben. Ezzel a forró lúgolchttal végezzük el 
a z:::irad1~l~ <>lszapp:111o~:ílúsúi ol·yan n1úclon, lto~Y c_[!yszerre 
-·\fi-:)() ur \ Ú noldalOI. Üi1 [ Ü nk (!Jlandli rüz(:s ('S kCYt~r(~s n1e}
Jct t a l~~.'Ycr~khcz·, üg\'clve arra. hogy cgYcnlclcs sí111~1 úl-, 
1on1Ún\·ú 111araclion. 

I-Ia kcYerget(~: küz1)Cl1 az\. yennénk észre·. hoQ\" n ke
verék cson1ósocllk, Íl_L_'.\' 015-50 ~:r forróvizcl önlünl;: hozzú. 
n1nik.or isinél cgYPnlclcsen ~ín1a úllo1nún-rú lesz„ i\ lúg
'"lnooli1'i ezul:\11 l'olYinlíuk a fenti módon mindaddig. 
:a1nig nz ()5szc:.; nH.:unYi~é,~ü lúgoldnlot a l[é\'cr(·khcz ön
iiillÚk és nzl üllandó kc\'lTQclé"el főzzük n lc!íes elsz:ip
pn11nsodúsíg. 

;\ lcl\es <·lszappanosocl{1s akknr \"~Hl hcfc.i{'Z\'C, nini-
1.;.or n l\.t•Ycr(•\.~ rlizl·s l'üzhcn ('r(_ÍS Jiabzúsnak indul. folyós 
úl101n{tn\'H 111i11dii1k:'ilili suru lesz é:; l\ivett J.:is pró1Jú.ia 
í'orr('; yízlittl ti.c.:zl;\11 fclolclúdik :inélkül. hnQ\' az nldnl í"c
Jülci:'.':1 Z:iÍJ'C'SCppcJ.:: Úsz].;:;\\ti{1nnk .. f~z il ll>\,jc:-:- c•J...;z;lpj)~ltlil

:-,OclÚ:-: lz.\J. 1 !/'2-'2' Úr:ti JassÚ rözés {1S ú!Janclü kC'.YC!'Qt'i(:s 
ulún kü\«:lkPzik lJL'. 

:.\z c1:-:znppauosodoll keveréket 1nost kisózzuk :230 gr 
1zonyh~:-;ú t~s ,\()0 r~r forróvíz 11apíroson 111cgszürl forró ol
r1al<_'\;;J1. ;\ 11:1Q"\;ol1h lö111('n.YsC.r;-ü ]~nnYhnsó olc1Gt _iclcn 
-t'selben n 0v~1nln:..;znppnn 1ninlt ;..:.züksl·gcs. inert az csak 
n1aQf1~ 1-:on(:cntrúcic'J.iú sl;oldal IlH~llctl sózható ki. ;\ kisó
zci!.l keverl'kct \a~sú fűzl1 ssc•l l0Yúhl1 forral.ink n1é,Q 15-20 
in·rci~:. nrnikor a szinsznppnn az nl;..;ú Yizes :-:únldnllól el
-rúlik é~ n kev~rc':k fclszinl'n !Jyülik. össze. Ezl a szinszap
p:1nl \Pkanalazzuk (~s vízzel n;eQncdvc:.:ílc!t Yúszonruhúval 
kihélell rnrorrnúl1'1 öntjük, nrnch!Jen az 1-2 nap a!all 
rne.Qszilúrdul. Az ig\' 1werl szappnul. fclrngdnijuk. illalo
. .sil,iuk. fc:sljük cs préseljük n múr ismcrlelcll módon. 

.\ fenti zsírkPYi'rt'.,k]1(il kh 1'.·}80-1-100 gr 1„1r;;~ viz\ar-· 
taln1ú -~znppanl 11Ycrü11k. n111elY11L'lz. .-;zínL' sölélsúr_Q<L 
1-Iabzók.Cpcs~(~gc, 111osóhalúsa li:lvúló. 

I·ID. a sznpp:.111 söté!súrga szin('l yiJúgosabhú óhajtju1.:: 
tenni. ÚQY a lekan;1Jazoll színszappanl li:-;zta szappanfőző 
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1 
edénybe tesszük és 15-2'0 percig lnssan fü:-:zük úllandó~H~· 
k.cvcrgctve a köYclkczö kcvcré·kkcl: 

Zincum oxyclalnm 
Víz 

28 gr 
100 gr 

A zinco'<ydol p '-'Ízzel clőLb gondosan keverjük l'Í, 
miáltal csomómenle;;, '1ma, tcíszerii oldalol nverünk. A 
zincoxyddal fchérílclt szappan kellemes halvúnysúrgo. 
színü, cg·yncn1ü sin1a felülclü. 

Ií.isózás nélkill /;észiilt pipereszappan előiratok. 

10. szúmú előiral. 

Szii/;séqes llIH/Cl_qok: 

Kókusz olai 2:\0 gr 
llfarhal'n0gyú 500 !(r 
Napr:ünr.~ó olaj 200 gr 
\Tilú,gos i'rnyÖ~l)'rtnla 50 gr 
Núlron!úg HO gr 
I\úlilúg 2:1 gr 
Víz 1G50 gr 

2~0 ,gr kókusz C'l:1i. 500 ~r rnnrharn~·n\·ú. 200 .Qr napra-· 
for(qc\ oJa.i és 50 gr Yil{lf_fOS rcn.VÖ~ryanln kcverl~kél 7-8 ii-· 
ter ü1·tnr!nln1ú sznpP'.1nf{)z() cdénvlH' tcs;-;ziik é~ cnvlie tü
zün f\(l C. 0 -ra n1rl('('í!iilk frl. 

Ekiizlicn fclold11nl: HO or núlronlúnol és ')J nr kiili
lúgo! 1f15íl gr Yízhr·n Ezzrl ; Iúgoldnttnf'végczziik ~1 n zsi
radt':l.: elszappnno:-dl:.,/1 t oh:an n1ódon, horrv cayszerre 
45-30 ,[!r Iúr.~0Iclnl0 1 '~n 1 i'ink úilnndú fi)zés é:s·l~rve;·é:~ köz
ben a kcvcrc'.~khrz. ;·-c,,.,·,]yc nrr:i. hnr::rv nz e~1vrnletcscn 
sin1a úllon1ónyút 1110.nf;irlsa. I-In 11:eYcrcrelés közben a lúg-
oldat liozzúadúsn 11 1 · •· :·,:-:[ Yf'nné•nl-: (~-:zrr. hnny n l:eycr~k 
cso1nösoclik, úav .1:; ~n r!r l'nrróvizrl ön!ünk hozzá é . .:. 
csak czulún folylal i '' · '' lúgo!clal lo\'ilhhi adagohsú!. 

lla a lúgoldatn! ;J.\"'11 rnódon c,Qé.sz n1cnnYiségéhcn a 
kn·erékhcz adlnk. úgy azt a ldics clszappanosoclúsig 

főzzül.:. Ya&!yi:-; nddig. an1ig k.iYcll próbúja a kcverélu1ek 
.fo1Tó Yiz!Jcn liszlún oldücl!k. Ez a teljes clszappanosodás 

''"'1?>kö1·i 11/,-2 órai lassú l'özés és úllandó kevergetés 
ulún következik be. 

:r .. 

A keverékhez most 28 gr zinco:,yd és 100 gr víz cgy
uen1ii, lcjszcrü kcycrékél adjuk. és azzal úllnndóan l1:.cver7 
ffetvc a tön1_egcl 15-20 percig főzzük k.is lángon. i.\Z így 
~yert egynen1ü sznppant nccly~s vúszonruhúval kibélelt 
szappankiönlő l'ormúba önljük és mc_gszilúrdulni hagy
juk. A tel.ies meg"ilúrdul<h 1-2 nap alatt befejeződik, 
amikor a nyerl szappanl a !oYúhbi manipulációk céljaira 
(feslés, illnlosilús, préselés) J'cllrnsználha!.i uk. 

A fenli összelélelü zsíralapból kb l380-H20 gr 1'!% 
vizlartaln1ú szappant nyerünk, an1elynek. színe vilút-!OS
sárga, 111osúhatúsa és habzóképcsségc l1:.ilünö. 

11. szúmú clőirat„ 

S:iil;sé_qcs am1aqo/;: 

Kókusz ola.i 200 !(l' 

Púlma olaj 50 "" 
l\Iarhafn_ggyú 400 'iir 
Scr lészsir 150 gr 
Napraforgó olaj 200 gr 
Núlronlúg 140 gr 
I~úlilúµ- 22 gr 
Víz 1G50 g1· 

·~ 200 gr kókusz olai, 50 .Qr púlma obi, ·!00 gr marh:;
,~r·. faggyú, 150 gr serléc;zsír és 200 gr naprarorgó oln_l l\..evc-

· .. ·.·.1r·.·:·.·.·· rékél 7-R liler ürlartal111ú szappanfőző edénybe tesszük 
.. és enyhe tűzön 80 C0 -ra mclcgiljük fel. 

E közben feloldunk' 140 gr núlronlúnol ('8 2~ gr kúli
l{ lúgot 1650 gr vízJ,en és a !'orrú lú.~oldallal clszappanosít-
• ..• •,._·i_•_·: juk a l'elolrndl zsiradékot. Az elszappanosítúsl úny végcc-

1 zük. hog~y egvszrrre 45--50 ~r Júgnldnlol öntünk. úllandú 
}~,~'..•_:· Jtevcrget<'.~s n1cllelt a keYcrékhcz, ürryel \'C urra, hogy az 

:I ;1 

·főzés közben cgvenletesen sín1a úllornúnyút zne,Qlarlsa. 

7 Dr. Némecly: Szappanok. 



í ,, 

I+I-n a lúuoldaL aclagolúsa utún azl Ycnnénk. észre··.:: 
hog)" a ltcverék. cson1ósoclik, ún-v .:{5--50 gr forróvizei> 
"dunk hozzá, a főzést folytatjuk, amikor ismét sinrn 
lomúnyú lesz a keverék. A lúgaclagolúst most 
inindadclig, n1íg az e~ész n1cni1yisé~ü lúgolclalol a 
'.·ékhez ~clluk. A fözóst a teljes clszappnnosoclúig 
JUk, amit arról irn1crhelünk fel, hog,- a keYerék 
kis próbája fonóvizhen tisztún oldódik. 

Ha ez heköYCtkezcll. úgY a szappant nec!Yes vúszon
ruhával bélelt szappankiiintö kerebe öntjük és olt 
szilúrdulni hagvjuk; ez 1-2 nap alatt beköyelkezik. 
megszilárdult szappant a tovúhhi festés. illatosilús és 
sclés eél.iaira fclhaszn:\liuk. · 

A fenti zsiradékam·aoból ilvcn módon kh 13'50-J 
1 'C' • ,.... gr .1_~1 /e vizlartnlinú szn11pnn le.:-;z, a1nelvnek színe 

g\·cngén hal\·ún\·súr!•n. I·Iahzúkt,ncsc:énc .. · n1osóhnlúsa 
tíinö. I' ,_, 

12. szún1ú clöiral. 

,'):iikséqe.\' a1111cu10J;: 

i\[ar] iaf af:!'QYú 
I\nprnforr~ó oln j 
Flicinus olaj 
\„ilúgos fcn\"Ü~\·:111la 
Nútronlúg 
J(úlilúg 
\Fíz 

.. 500 gr n1nrho1JaguYú. 1;)0 ;:..(r n8prafor,Qó 0lai. JOO 
I'H.:illllS01aj és '.2;)0 QJ' Yil<'l!.:;Os fC'nYÜL(Yrll1t:1 keYCl'é;két _:R:::t: 
liter ürtartalmú szappanfözöcdénvhc tesszük 
tüzön 80 C0 -ra mclegiliük fel. 
. E k~zben rclolclunk 129 ,Qr nútronlú,g:oL és 21 

lugol lföü gr vízben. Ezzel n forró lúnoldattal Ye:Qc'iozük 
el a zsirad~k elszappanosílúsút olyan ~1údon, ho,c:y „„ .. ·i'j• 

szerre 45-:)() gr lúgoldatol öntün1~. úllandó fözés 6:-> 
verés közben a kcYerékhcz, ügyclye arra, ho.~í\· az on·•·""'-'~·. 
lc!.e;;en sín1a úllon1únYúl n1rglnrtsa. 

I·I:i. kcYcrgcl6~ küz])Cn azl YCnnénk. ésí;rc l1os:tv a }\.C
Yí·rék cso:inó:-;odik 1 ú~r\· 45-50 ~r forró Yizel ö;1lünk. l1ozzú 
.:„ csak ezntún folYtatjuk a lúgolclal toYúhl>i adagolúsúl a 
fi·n!i n1ódo11. · 

I·Ia az c,gé:-;z 1nf'1111yi;-;c'·gii lú,Qoldatol. eJ!'ogYn~zlollul\. 
ú_!:.;Y a kcverl~kcl a teljes clszappanosnd:'1sin rDZzftk. yno\·j:; 

:~(ldig, an1ig J,jyet,l kis prúb~'t ia n kcYcrékÍ~ck l'orrúvíZbCn 
lisztún feloldódik. Ez a teljes clszappanosoclús kiirüllll'lül 
2--~ 1 /:! órai lassú főzés c'.·s ·úllandó keYcrgctl:s ulún küvel.: 
kczik be. · 
. · 1\ kcYcrl:l.:cl 1nosl feli(·ril.iük n küvclkr'zÜ n1óclon: 
~8 g1: 7;incoxyd és 100 -·r YÍZ tc.iszcrü keverékét n.d]uk 
tiozza cs ezzel n lön1cgct. :.\llandúnn kcYcrQ<.:IYC inérr 15~20 
percjg fözzük kis 1(1nuon . .:\z ÍQY nvc•rl cr_:vncn1ü S~appan1 
i.1cdvcs .r~il!úvnl l_;:ihélelt. szanpnnkiöntü forn1úha önljüL 
es _mcf'szilarclnlrn hai!Ylllk, amcl\' 1-2 nap alatt bckö
:·1\!_kf.:11.:.: .:\ n1cgszil(1rclull szappnn a \0Yid1hi feldol.gozi1sra 
·L1•.<l.1!1fl:-.. 

· í1·:1·11 r:.1úrlnn ;1 !"l'nii z . ..;_jr;11_l(L:H1Y:·1r•l:t•l l-:11 1·110-1:1'.)n 
:~r. 1-\'':o ··:i;.::'i lartril1n'1zú :-;znppnnl n;crünk. nn1r:lYnck 
:-~z:nc halv(111v:.:(1r.QfL ]i[lh;:~\sa. n1osóhnt{1:;n kilünö. 

f f 1 Í:: i.'-' :f ns:(( n nanlJ r)f /;t,;s:iif [ lJÍ f.\'.'I'<'S:n J) /)011. 

l'.1. sz:·in1ú f'lí-íirn!. 

,):ii/,'s(~(frs n11.1;nqnh: 

i·f úzisza pp::t 11 

\"iz 
'Vilúrros fen r()oynnlri 
Núl1~11lúg . ,„ 
Zincox,·d 

, . „ 700 g1: .iú111inüs(~Lii. tiszln. szúr<lZ húzisznppanl clió
urlo serritsegéYcl inegőrülünk (:„ C'~Y 7-8 liter ü.rlnrlaln1ú 
:~zr:.ppanfözöeclénybe teszünk. ()11t.lÚ1k r!'Ú 200 gr vizel és 
enyhe melegen úllanclóan ke\'ergcl1·c l'clmclcgil.jük, az cl
paro1,~ott y1z~.l pútoJya 111indnddi~i- a1níg c.~Y :-;ürli pépc~; 
111nsszút nyerunk. 
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l~zzcl a szappanpéppcl keYcrjük. el cgycnlelc:;tn a 
köYelkezöképpcn készi.ilt fenyögyanlaszappanl: 

140 gr Yilúgos J'cnyögY:rnlúl (colophonium) apró dara
bokra Lörünk és önlünk liozzú :~1 ar núlronlúuból és 150 
gr Ylzhöl készüJl lúgolcl'~1lot. ~\z í~Y '71ycrl kcYcl~'.kcl h~ssa1: 
n1c~l'gílYc fclforral,\uk és keYcri;Clyc. 1nincladcli,~ fözzük, 
a1111g egy egync111ü. yízbcn liszlún oldhaló ,t!\·anlaszappan 
képziíclik. · ·· 

. ,\z í.~~- _nyert gyanlasznppnnl n húziszappan pépes 
y1zcs i;.~5lalu\-o.d egyenletesen clkcYcrjük. n1ajcl hozzúad
.iuk a ..::;) Qr zn1coxyd és 100 _gr viz lc]szcrü keverékét (~~ 
az. így c1készitell szappant n1é.g. 15~20 percig főzzük~ 
czall:~I egy lcl.íe.scn cr;Ynemü szappanlcnényl nyerünk. 

. Ez.l ne.clyes1lcll YÚ~zonruhúyal kihélcll szappanfor
n.1aba ~nt.1_uk, 1-~ napig úllani hai:cYjuk. és n1egszilúrdu
lasa ulan 1llalosH1uk és préseliük. 
.. Fcnli ;ncnnyisé~höl kb 10110-1080 gr kiYiiló minii

s~,gu, halvanysúrga szinü, igen :jól habzó szappant ll\'t"~ 
nmk, amelynek Yízlarlalma kb. 22-247;„ 

Gyunlaloríalmú pi pcrc-nci lronsrn p JXl11. 

H. szúmú clöiral. 

S:ii/;séycs cmyaqof;: 

l\la r l 1 af n nny ú 
1-licinus Z'fií.i 
\'ilúgu:-; fcn\'Üuyanla 
Nútronlúo · :-i. 

\Tíz :... 

GOO gr 
200 gr 
200 gr 
143 ,gr 

1280 gr 
GOO gr marlrnfag~ryú, 200 gr ricinus olaj, 200 gr vilú-· 

B?s„fenyöf.,l)'nnta kcyerékét 7-8 liter ürlarlaln1ú s·zappan
lozocclenyhc lesszük és errvhc lüzün 80 C0 -ra meieníljük 
fel. ·· h • 

E közben feloldunk 1'13 gr n:ilronlúQol 1280 gr yíz
ben. Ezzel a forró l ·\r:~!al Yégezzül\. cl a zsiradél\. elszapp:1-
nosílúsúl. olyan rnúdon. ho.~y en\·szcr ;-, ·13-50 gr lúguld;i~· 
tol önlünk úllancló főzés (·s ke1·erés kiiz!Jen a keycrék!icz, 
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·ü0rci,·c arra, hn0·y az cgyen1clcscn si111~t úllon1únyúl 1ncg
larl~n. 

lL.1 keYC'rgvlC:~s 1-:üzben azt Yc11né11k é~zrc, hoL:·\' n kc:
-;;cri:k C'S0i11Ú~;odik. Ú_gY -!:Í--·-~i() gr forrt'Jyjzel tin[ÜJ;l.~ hO%ZÚ 

. ·és C.'.'flk CZl!l(~!l foly!nl.\uJ,: ;1 lt\c:cld;:1! nc1n,~n1ú:--;úL a fent; 
111údon .. lTa ~'!z Cf.u~:;z 111c1111;,·i~;('_~ü lúgoldntol e1foQ'yn:..;z
toltuk. úgy a 1.:c\"l:rókc•l n telje;.: clszapnanosodú."i.!:! l'üz-
zflk. \"~l . .QYis nddi~. n1ní:L( l.:i\"('lL ]ds pr(Jlú!:1 n '.~Zappano:..;i-
toll :1nyagnnk J'nrróyízbcn liszlún oldódik. E;;:; a teljes el
.:'Zappnnosodús l~h. 11/::.-·-'2 lJrai úJlnndó !'(jzt'.·~: l,s 1-:c:Ycrgcl(:s 
ulún fl:jcziiclik be. 

:.\z ír 1,- nvPrt rtllY~H.;linz fvliC:,rílós Yl'_c;cll 28 .~r zinc· 
nxYdnl és 100 ~r YÍZ {'!.!Ycn1t·le ..... !P.iszcrii kcYcr1'.:L(1 l acl.iu1-: 
l'S ·a füzést 1;)-'.20 percig {oy;'iJJli r()J.\·!nijuk ki . ..; lúll_f(Oll. .\z. 
Ü.JY li_\"L'rl fnrr<'l <''.:'-Ync1~1lí sznpp:tnl Jl\'clYe . ..;i\í>ii \"it.·;i:onnnl 
kilH"lclt ::z;1pp~l!1kiönli'l f;\!,;('l'L'llic C:ntiül-: (:·~ 1n·,'g . ..;zil:'1r~ 
dulni l!ar•Yiul:. l~z -1-~~ 11:;p i:lalt llclz()\·ct].;c:~iL. 

1 . • 1 • 1 1, • l ;"l()IJ · ] · · · · · 1 :"• 111cg:-;z1,~irttll:t :-;zapp:11u ___ ~T ~:u \"tli"H . ...:.:-:~~l'll,\ll:·: 

be. LlyP11 1n(1<ln11 ha1Y:'1n1-.-.:/11·~n. ki!ii11i'H'll llnl1zú. sí111;·1, 
cgynv1nü úl101n{\n,:ú .'-1Zr1ppnnl 11.Ycrl"lnlz. :unPl\"1P.:k YÍ::
tarialina 1-'iO/n. 

h) GHcer1nsz2.ppanol.:. 

,\wknl n li'>lliill pipcre'1:C1;)pn11"k:il. :l!neh'i:k illlúl
·;.,zút1 k \'~\L!>: :'d ~ ~, t:-;1.<'Jc k (l rn i::;pa J"('J\:,{ • ].; J _rrl i<'(' rin::.:":o ,n 11ru1 r1f;-
11u l,· in·\·pz1k. 1·.z nz (•]11e;,-<•:,:1~':..; ~: lí'.1J()]ilJ v~;e\]1(•n n:··1n 1ic
lye:'. inert cz,_·\.:nck a sza' ,,··;ntnk11~~k az ~\!lúl:;zós,·1gúL 11c1n 
a glicerinlarlnlo1n oknzz;t. Isn1crünk ug\·ani...; o-1\·ctn úl
lúlszr'i :-:zappanl is. n111el·\· _::.;liccrint nen1 t'a~rtnln1D.z. ~ 
.. , „l'~égc:r; L-:n1:·1·cU·s ~z. !1 jelens(,~·, liDQ\' e.QYC:-> szappall
laJt~:h. L.eYc~ sz:ti;rlcl:"dkali Jclcnlt:ll·bcn glicerin]JC!l, a1kohol
}i;,u: \"~lg>: cul.:nrolda!L:..1ri 1'clolc1Ya kiliülé-" ulún lt)bl16-l\c
Yéshbé úUvlsztJck. Yagy últ'dszúak. n1aradn:11\. F'öleo: a 
fa[.(;:.:yú. kókusz olaj. ricinus (l}aj és l't·ny()s~>:anla keYCré
kéLöl <'löúlliloll núlronsz;1ppnnok 1n11t:1l.iúk e s~1júlsúrrol. 

1~ .iclc'nsl'g ok{1l teljes liizlonsú_ggal 1nrt se111 lucf~1k, 
<:.:~alz azl isn1er.iük. hogy nz úllút:-;zó szanpanc.Lhan kri.stó-
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lyos úllapolban nincsen jelen sz;.1ppnn .. \·z útlút:'zósúg 
idézésére alkohol, glicerin, yagy !'épacukor oldat i·cllt:~t
lenül szükséges, söl g_yengc lúgos kén1halú.-; is clen.~cdlil~
_lellen köYe1clrnény, n1nclvel krislúJy,:.;zóda old~-d.lal bi7lo
silanak a leglöhb eselbcn:· 

.:\ glicerinszappanok elkészílésc úg~· lürl0nii\, 110.Q\. 
az clöirúsnak. rncgfclclö YCg\CS zsírb-tphúl ·- _ leginkú1J{, 
kisózús nélkül - szappnnl úllílunk_ clö l's ezt a kl~sz 
szappanl utólag niclegcn old.ittk a l'cnli oldószerek Ya
lamclvikébcn. .\z oldúsra Yízfürdől k1'znúlunk. amelv
hcn c]Jicl\·cze[[ o]dóccJény iiJ] ZÚrÓdÓ [C[ŐYl'] Je~;VCI\ e]-
lútva! „ ·· ·· ~-' 

Ha alkohol és glicerin kt·verékéhrn oldjuk fel a szap
panl, úgy lapaszlnlat szcri11l 5-1--3G C. 0 a lcgrnegfe1clöhh 
olclúsi hőfok; rníg ha rl:pacukcir_ (:~ Lri:.,,túl_Yszócla v-i:::e-: 
oldalúbnn kell a szappant i'vloJdaJllt!l\-:, Ú~\' l!<i:SZ11Úl_\U!1k. 
75-78 (~ 0-ot az oldúsrn. 

~\ fcloldot! !'orrú szapp~·,nuld~lloL fclll,llc!1C!l nH·:-~ kt:!l -
szürnünk, n1crt n1inclc'n olyan anY;_1g. a:nch: l·:iliü1{·:~tnr 
a k.rislúlyos(;clúsl 111e5~_dntlílli-~ll.i~1, a ki1~üll -"Z<.q)pan úll~ilszú
súgúl lönkreiehcli. l_~f)7 fölcr~ i~cloldallan ::;zappan, cukor~ 
g0yan!a, kristúlysz6cla stb. lehel i.QCB kúros hatúsú e le
kinlelben! 

1\ forró szappanoldnl. ~zÜrí'.:sére .c;Ctrli y;'1szou,:.;zü-..:et 
Yagy kisebb Y<'tszonzsúl;;_ alkahnas. A. n1cgszürL oldatoí a 
portól is gondosan Yécl.iük (pnr1ncn!es Úc!Yt::ll yC;urzzC1k 
a szürésl) és a ITH.~gszürl szappunolclalol n·linl'l g\~-;r::-::ili
ban öntsük. 1rt1„:gfelclő fé1nl'or1n(t1Ja, ahol az inc::_r~iilúrdul. 
E:. u 1n~'!1";:i/r~r1lulás a. l<'!ií6l1L1 r's<'!Licn i_r_1c11 yy(;~·s; ep111'n 
e:er'. c.els:.crú unnHk ulr'.!bcli le{ol!Jd.i:,·iil lassíláni. 1nii!ltul 
n Jl~S:llinenq lfll1ils:Ó.'i1i_qn ej,_. iis:lGsdyu n<J. ~-1 [J.ljOrs le
hules 111J.!jCll11S 1qc11 IJ!fC1/;rnn /;risldlyl;c'p:iizlessd jrir és e: 
a 1neqs.:udrdull s::uppun lis:lu <illdls:cí."'áorít oes--:éluc:f('fi 

_Nn~.v últnlún0ssógh~1n t1 gli('{'rin<-:znj)p~1nnk kÓl ~·:-:~1~ 
porl.1a isn1crelcs, ú. Ill. szesszel és szesz nélkül lcészílett 
gliccrinsznppnnok .. \lakjuk :-;zc·rint lchclnclc hosszn;.; rúd
alakúak, a1nelyck. szél \.-úgva húrotn clnrah szappant üd„ 
nak, vngy ca_vcs clnrnhok. I\.észilésük önlé.'3.'3t1 törtérlik. 
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Gliccrins:appcmclüirnlok s:c.>: nélkiil. 

15. szúmú előiral. 

S::irl.'.':-:e_qes nnyoqof,:: 

~Iarhafaggyú 
Kókusz olaj 
Pticinus olaj 
>:útronlúg 
Yíz 
E: rislúh-szócla 
Cukor. 
Yíz 

:.ioo gr 
:-170 gr 
:-;so gr 
175 or 

h 

;){)5 gr 
DO gr 

:300 gr 
~170 gr 

:-·)00 gr inarhnfarrrrvú, :170 kókusz ola.l é.;; 380 nr r1c1-
nu:-- olai lceyerékél kb. 10 liter ürtarlalinú szapi;anr{szö 
e.<lérr<he tesszük és enYhc lüzon 80 (, 0

-1 a 111Plcgilji1lc t'eL 
Í~ közben o1dnnlc 175 gr núlronlúgol ;3n5 gr vízben 

é~ ezzel ~1 for;-<'i lú;::oldniinl f'\ zsirndf,kot cL-.:7,·:rppanosít
.iuk, ,\ szappnno:-;ílúsl úg_Y Yé.~czzük cli hog·y rr lúgoldnl
hól cgy:.::zcrrc li5-50 gr-ot adunl~. a forró zsiradókl1oz úl
lancló fözés é::' krrrargntús l~özbcn, ügyclye arra, hogy 
újabb lúgadagol csak akkor adjunk a keverékhez, ha 
;1Z n1úr Cf:f\'Cilletescn sín1a úllon1únyú _1ctt. I,Ia ilyen i.,i1ó 
don az c.Qész 1ú_Qn1dalot a kcyerékhcz önlöllük~- úgy- ::.zt 
fözzü1c a teljes clszappanositúsi-g. Yagyís addig. anlig lciyett 
kis részlelc forró vízben liszlún fclolclóclik. Ez a tc]ics 
elszappanosilús 1-1.l/~ órai las:.;i1 füzés (.':-i :\11anclú kc\:c_r
getés közben fcjczö(_lik be. 

Ekkor clkészil.iül\ a ktlYclkczö olclaLol: 
90 gr krislú]yszóclút és :3ü0 .Qr ctdi:rol (kocka- Yagy 

krlslúlycukor) 370 gr Yizben forralva oldunk; az olda
tot forróvízzel íGO gr-ra li:icgészíljük_ és sűrü vúszonszű
rün n1egszür.iük. ~\z íav nvcrt oldatot hozzúönljül: az el
készült forró szappankeyerékhez és Yizfürdön, bcfödöLt 
edényben addi!! mclcgíljiik 75-80 cc-011. amíg a o;zap
pau tc1_iescn ft:lo1dódoll. Ekkor nz oldatoi festjük, illalo
:-:it_juk, ;:;ürü Y{l:.;zonrnhún ~,_·ors:ln {)tsz(lrjnlc 6s for111:':hn 



~:iníjük, al1ol az } ~/~:-:2 órai úllús nlún n1egszilúrdul. 
Fenli k<,Yer(,l;höl kb .. 2'lllll gr szappan nyerhető. E 

.~znppan eredeti sz.i1le { fcslés nélk.ül) 11nlvúnyúrga; üveg
:-:zerüen útlt't!~:x<·i: :,11{J!11únya igen szilúrd, hahzókt:pc~ségc 
I·~.ittinö. 

lf), ."zún1ú clöiraL 

,)'::iU1sl;.lJCS anyn.r1ok: 

J\í ~11'11 a r~tggvú 
fJlajsnY 
Vilúgo:-: ft1.nyügY2.nla 
fücim1' ola.i 
Núlronh\r.; 
\Tíz 
l(ri.,lúi ·:;;z{Jdn 
C'.ul\or 
VJz 

:lOO ur 
100 ~r 
T1() h - gr 
380 gr 
153 gr 
3,17 gr 
80 gr 

:300 gr 
:370 w 

>;(/0 gr ;n::rlu.1t:,r;gyú, 100 gr ola.isaY, 270 gr ;;ilú.~os 
·"z.tnu, aprór::t lürl L:nYf1.~ynn!n é::i 380 gr ricinus olnj l~c
verékt~t ]ch. 10 lih:r ürlnrtnlrnú szappanfüzö cclénYh\~ 
tes;<;zük. és enyhe tüz{in 80 (~'1-r:J rnclegítjük. Ie!. 

„ J~ közben oldun1;; ·15:) .~r nútronlúgo! ;1„17 gr Yízbcn (~~ 
,;::zzeJ a forró 1úgCJ1dniütl n zsirad('~kol t:·lszappnno;;íl.luk. 
Í'!.'i"; eL-;zappnnosilúst ú.L:;..- Yéf~Czzúk eL hor!v n lúgoldatból 
cg:ysze:rre ,i!)-~10 gr-ot adunk. ~l forró zsirn<léld1oz úl-
11.:11~1ú főzés (,~ 'k;lY;n·gnl;"':~ },:Dzhen. ügvclvc arrn, ho,g~~
ú,intdJ iúr~a<lagol c:-;ak nL\.:or f1dju11k. a keverékl1ez, 11a az 
rnúr Cff:/enlclt'srn sín1:i úllun1únyú lett.. 1-In ilyen n1ódon 
az üsc<<::es lú.~oldatol a l.;.eycrl'id1cz önlültük, úg)r azl föz
zük ~·t tel·jcs cl..,7.npnanosodúsiu, vaoYis addig, an1ig a 1-:.i
yci! ].:is l'·(,;-;zlr:tt.• ro{·ró \"izbc11 liszt~;~.;, feloldó.dik. EZ a Lel
je:: elsznppann.c.:c)dús .1-1 1 ·:! órai lassú főzés és úl1andó ke
vc1:r~ctós küzhc11 fc·.i<:t:ödik be. 

l~k.kor c1l.:.{~::-:itjC1k <'t kiJy;.;tl-:.ezö olch1tul: 
~n nj' !'1·i.;!:'+l··,·:.'r~,1::t "(Hl 01· c·t1l·1·ol (I·or·J··1- \'"•nr J·r·i"-~, ;-, .\. •• < ·".\ ,,„._/ .C<• •) '· .--,- \.. \ . \e H.'-.J \.. -

lúlycukor) ;)/(J ::_:r ... ·i1.Lc·n fo!Talya oldunk; nz oldatot 

iorró ·\cízzel 7CO gr--ra cgú:-;zi\júl:. ki é~; ~íirü Yúszonruh:\n 
111egszür.iük .. \z így nyert ol<l~tlol. liozzúönl ifik az clkészúll 
forró ·:~z~p1)ankeyl·rl,ld1cz é:-; Yiz\'ürd(111, bcfödöll edényben 
ndclig inelegíljük <t k(·\·crl:l,c! /J-/8 l'..-''-un, ~uníg a sznp
pan lel.lc~en fcloid 1:JdoU. i~\:.k1.H' nz nld;1lot illa\osít.luk, 
sürü -,,ú;-;zonruliún r:.:\·or.c::1n úl;-;züriük. e~.-; forn1úba ö11t
jük. nhoi az 1-~ órul ~·.llús uiún n10gszilúrclul. 

}~c~nli kcycréLl 1iil kb. 2·23n .~r szappan nyerhető. l<: 
:-;znppnn crcclcli színe ;11~l·v ~;ölt,liboly~L úlnézel1)en bor· 
·yoros sz1nu. így i"l•sl(:'~;e :-:zül~.o.:L· . .c:!l'lcn ... .\ szappan üveg
szcrücn útlúlszú, :"1Hon1únYa :;1,ilúrd. hnhzóh.é.pessége l~i
iünő. 

Cl i cc r[n.~: u p pu ru 1 !; ·"':ess :f' l. 

17. :-;z{1111ú clöirnl. 

,\':iii.-.' (;'JC-'' <:n~1u:1 of\: 

!~() 

.fö() 
:rnn 
2\i!J 

~:r 
PT 
~ 

rrr 
·' 
(j]' 
h' 

~larhafag.~1·ú 
l~(1ku::z ol~t.i 
Il.icinus olni 
(Jliccrin 
?\úlr011l1.\~~· 1ri:~1 gr 

(i 17 or 
. ;)80 

.1;~)i) 111nrll~1l'tl:~~:\'li. ~J-!t'J ,.., kúku::z ()]~ij. :.100 nr J'J-

·~inu.s ~:eycrékél kb. 10 liter ürtnriahnü sza];pnn-
Jözöedé;~yJ:.c lcsszül( l::' cnYhc lüzün 80 (~ 0-ra n1cle:..,r:ít-
iük fel. · · 

E1z.Dz1Jcn o1du11k 15):\ gr 11:"1lronlúgof. G17 gr vízhen ('.s 
ezzel r1 forr('> 1úgo1dntlal D ;-;,-;iradéko! clszappnnosítjuk. 
1\z e·1.~zúppanosílúsl t\~Y ;;l·,:.:i:('zzük cl, hn.Q\' a 1úr~oldalhó1 
egy:-:ze;:·r,2 :1.;J-50 gT-ol [tdunk a forrú zsirndókhoz ú11andó 
fözés 6s 1-:.a-.:ar.[:at{t:-; L.öz)JC'il, ltu\·cli;c arra, 11ogy újabb 
lúr.radaaoi c:::;ak ::i.l:kor ad]unk a k.C\'crékhcz, h::t az rnúr 
l'.L'.~·1..:r':!;?Le,.:,..-.:n sírnn úllo111~\nyü lett.. l·In il~·cn n1ódon az 
ö~c;szc:c ~úgf)lclatol a kcYcrél(he;~ ünlöllük. l:ig\ azt fűzzük 
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a. icli.es cL...;z,~ppa_11o~otL.1:-iig._ \'agyi~ addig, aruí,4 a ki\·cu 
k,1." reszlcle !o~·l'() \"!Zhcn !1.szlú11 rvloldódik. I::z :J. le1ie:-: 
c1;.;z~1p1~ano.~odas 1-1 1.":! Urai lns:;ú füzé;:; és úllnndó Lc
wrgcl.cs kozben fcjezödik be. 

Ekkor elkészítjük a következő oldatot: 
200 gr glicerint oldunk 380 gr 90"/o-os sz<"zbcn és a1. 

oldalol szüröpapirnson mcgszüriük. Ezt az oldatai hnz· 
zúönl.iük az elkészült, dc 111úr J<b. 52-54 C°-ra lehütölL 
~zapeanhoz és vízfürdőn jól zilródó, bcfődőlt cdénybc:n 
~2-;:>4 (. 0 -on 1ninclnddig 111elcgíl.iük a keverék.el, [uniu 
abban a szappan teljesen feloldódott. Ekkor az olclat<;t 
~'est,jük, ~llalo.~íl.i.t:.k, sürü Yúszonr~tliún gyorsan úl.szür.lük. 
cs forn1abn onl.1uk. ahol nz 2-:J órai úllús utún n1Pn
szilúrdul. ' 

. .\ fenti kcyerCkbül kb .. 2530 gr Ii~i1Yú11Y:;úrga szinü. 
úllúl.szó, szilúrcl úllornúnyú, i.11cn ,j(J! habzó szap1vu1i 
nyerünk. 

18. szú1nú elöiral. 

S:ii/;séqes 1m11aqu/:: 

i\I ar l1af aggyú 
Kokusz olaj 
!1ieinus olaj 
l~liccrin 
Núlronlúa 
\tíz . r-r 

(:ukor 
90°/o-o~ szesz 

-!IJO gr 
-HO gr 
170 gr 
100 .~;· 
105 nr 
"'' 1-. .1.J8 gr 
200 gr 

3GO 
400 gr. innrhnfa.r.;gyú, ·'1°10 gr l~ókusz olaj -s 170 _,q· 

I?_e1.~us. ola.1 keverékét kh. 10 liter ürtartalniú szapp,1·~
~?zocdenybc lesszük é's enyhe tüzön 80 (:0-rn n1cle<ií!-
1uk ~l. ~ 
··. E közh~n feloldunk 1G5 gr nú!ronlúgol ~338 gr vízJH'!l 
~s ezzel a lonó lú,goldattal a 2'irnclék.ot clsza,ppannsit
]Ul~. 1\z clszappanosílúsl úrry y(>c•ezzük horr\' .1 11•1„1,1,-1.,t-b 'l j - ,--,„ M ' ,-,, <- - M • ·" 

o egyszerre '..::J-50 gr-ot :-1dunk a furr·ó- zsiraClékho? 

10[; 

·ú~lnndó. fözés l:s kcYcrgelCs n1ellell ügyelve arra: ltog·~· 
u3abb lugadagot csak akkor adjunk a keverékhez, ha ,]z 
múr egyenletes sima úllomúnvú !cll. Ha ilven módon az 
összc_s lúgoldalol a l~eycrl~khez önlül!ük, lÍ,gy azl főzzük 
n tcl.ies clszappnnosoclúsi(•·. yaciyis acldirr, an1iu k.ivell l·i-.:. 
próhújn forró vizhen lis;t:111 feloldódik. Ez 71 Lelies ~:1·
szappanosodús 1-l'/, órai lassú főzés és úliancló ·keYff
gelés közben lc.i cződik be. 

Ekkor clkészíl,iük a következő oldalol: 
100 gr ,glicerint, 3GO gr 90S·~i-os szeszt eler.,0·ítünk é;-; a;.-~· 

elegyl1ez ad_iuk 200 gr cukor és 338 gr YÍZ n1clcgen oldotl 
és papirosszürőn mcgszürl old,1lúl.. Az így nyert oldnlol 
hozzáöntjük a kb. 52-5cl C0 --ra lehülöll szappankeverék·· 
hcz és vízl'lirclőn, bcfödütt cdén\"licn aclclic; melcgit,iúl: n 
kevcrékcl 52-iH C0 -on, nmig a sznppan tel.iescn feloldó
doll. Ekkor az oldatot illnt«sil.juk. fc.st,iúk, rnajcl sfül\ 
yúszonruhún gyorsan úl.-;zürjük. ahol nz 2-~3 órni úllú:-. 
ulún incgszilúrdu1. 

11'enli 1"-everCkböl kb. :210(1 gr !inIYútty~úrga színü 
szilúrd úllornúu~·ú, útlúlszó, i.~vn .iúl habzó szappan riyi.:r 
hető. · 

1D. szún1ú elöirnl. 

S:iil:sé!JCS !llllJ"fJOh: 

l\Iarhal'nggyú 
Napraforgó olaj 
\TiL\~os fCIY\'Ö'í\·nnln 
Hicinus olaj 
Núlronlúg 
Víz 
Glicerin 
fl0°/(1-os szc;-;z 

•100 gr 
-!00 or 
c!OO ;,,. 

~ 

200 gr 
200 gr 
385 gr 
\100 gr 
;jl)() gr 

400 gr n1arliafap0Yli, .1qu gr napraforgú olaj. ~1ou p! 
·vilúgos fcnyö.~yau!a é:.; ~UU gr rieinns oln.i l,:c·verékl'.l Ll•. 
10 liter ürlarlahnú .:-:zap:H1fözl.íeclt:•nYhe. tc:-;szük é:-; crP:L,· 
tüzön 80 C. 0 -ra n1clegíl,\ük fel. 



E J~özhcn rcloJdunk 200 .Qr núlronlúgol ::~B5 gr víz
ben és ezzel a forró Iúi=:olclnt!nl a z-.:iradékot cls.1:app;1nn
sít.juk. /\.z t'l~.zappnno.c:ít;\'.;I ÚS.:\' Vl\Jezzük, hn0\- n lúgo]c\;1l
hól cgvszcrrc .J:J--:-10 (•r-ni ::i,dqnJ-: :-t forró z:-:iradl~khoz 
úllnn(l{'> fíízl'.::.: ('s ].;evc~·~·f'll1 :~ n1'.:1!1'\!. üuvr:b,·c :·1rrn, Jic,,,. 
úi·1l>b Iún.--.f1'1.r•:-d c...;:1 t ri·l~l:o1· ·1d\t;11i: a i:tq·.~„.:.J·lic7 h't ·1"· 
11~~1~· cg.\·;~;l·<;i~scin. ;·i·1~1;1„.:.Úlon;ú;1~·ú 1 ·l~lt. .. '-e'--·'' „. ' < ;, 

I·Ia ilvcn n1ódnn az üss?.es lúgnldnlnl n zsiradékhoz 
öntöttük. úgv azt füz:-:i'ik n teljes elsznppnnosodósig, 
Ya,r~yis nddi!.:f. ;11ní0: l:i-..-cll kis pró1J:'ija forróvízbcn iisz
lún J'elolci<'1rliJ;. Ez a lc!.ics cbznppanosodii.s 11/,-2 órai 
Jn~sú füzé>;-; l•_..: ;'11lnndó J.:r:vcrgC't(.::.: 1.:()zhcn fe.iezé.idi1c h{-, 

Ekl.:or pJl,:t'•szíl.iül\ ri kiivr!kc·zü nldnloi: 
!JCJíl gr i::iiccrinl :·;nn ::.:r ;.;1.í's:-:.zcl cle~~Yílünk és n ~zür·e

dí'.,khrn fe1(~1!d.it11-.: n kL. ·:-l'.2'-:)1 C'.'.')-rfl' }('hüUi!i :-:?.nppu11L 
1\z nlclúc;i Yizfürc1(ii1 v{':::,11_'1.zCd: l);"'l'öc1Ci!t i_'d(·'~:\·]i'.'11 52-·-:Í't 
C.

0
-on. ;\ .SZ:ipp~ln()JdcJtni .ilJ:ti(;SÍl.ink, ;.;zÜr\l.!k >iirÜ y;'isZ'..,J!l

.SZÜ!'Öll (s fnr111;'!]:;1 (J1iliC11:. :.thol 2-'.1 ('Jrn ;1l'.1tí a sznpp:11t
rildnt 111r~..:ziL'1rc111l. 

17c(di LcYcrt"].:l:"·l 1-:li. :;1nn .~:·!· ,..;(..!('! i!H;[<. úínézc!-
hen Lory(Jr:\-; Si:!!llL ·.;zilúrd (1Jloi11ÚJl\'Ú, úi!/!f.::zi). igen ,iól 
j1;1lixc'i ..::-:;,1pp.~1n !1VCI'1H·1t). 

j 1 :J rJ 1 n [': i ~::IYÚ 
Ricinus ÓI[i.i 

\"ilú~<1 . .., !'e11Y(\!-.t\'a11la 
'.'\útrnnlt'1_r..:· 
Víz 
G!i('crii1 

:100 ,!'~!' 
11;r; ~r 

] ()() c<i' ;-.-
120 .Ql' 

210 gr 
1;);) ~l' 
.1()(1 

!)0() f~I' lllal']!~tf;t,~0YÚ. l\i{i ;;_:Ji,:cr]n n\ni l(i(i f~i' \'i-

lúgos fc:n·y(J~-ynnl:1 J.:v\·c1·1:'l\{;l ldi. 10 lilf',r lír!nrtnlinú 
SZ8.ppanfőt:Ücd('Jl\']il' [e:-;-;zül,: (•s ('fl\'l!C [Üz(H! 8() (~c·-ra 
n1clcgilj ük fi.'1. 
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E lz.özlH?H olclunlz. 120 µr núlronlúgol 2:l() gr Yizben 
és ezzel a forró lúgoldattal a zsiradékot elszappanosil
.iuk. 1\z elszapp0~1osi.lúsl l;gy Yé.gczzük ('~. ho„~~Y ~ lúg~ilclal~
ból egyszerre ~10-00 .~r-ol ~1dunk a lurro z:-:tracleklioz 
állandó főzés és kaYai'·galús közhcJl: üg_\·el\'c. arra, hog-y 
újnbb adagol cs:1k akkor adjunk a keYcrékhcz, ha az 
n1úr cr1vc11ic!cscn síina úllon1ú11vú lell. I~Ia ilyen n1odon. 
3z öss~Cs IL1goldalol a J.;evcrél~h·cz öntöllük, úgy nzl főz:. 
zük a f(']jcs ·cl:-:zappanosudúsig, yauyjs addig. an1íg kivel! 
kis próbúja forró Yizlwn ti'2tú11 feloldódik. Ez a teljes d
szappanosodús 11/,-2 órai bssú főzés és úllnndó ke,·cr
gclés közben fc.iezőclik be. 

Ekkor clkésziljük a következő oldatot: 
155 gr gliccrinl oldunk ~100 gr D0°1~0-ns szeszben és az 

oldatot szürőpapiroson mcgszürjük. l"t az oldatot hoz
záöntjük az elkészült és klJ. 52-5[ C0-1:a !ehütöll S2'1j)

panhoz, ma.id vizfürdiin jól zúrócló helodotl eclenyh~n 
52-511 C'. 0-on n1indnddi~ 111elc.qíljük a l::cycrékct. a1n1g 
abban a szappan lel.icsen felolclócloli. Ekkor az .. ol.dat,;1 
illatosít.juk, n1njd sürü vúszonruhún .r:trorsan ~its:.ur.111k cs 
for1núba ön!jC!l.;. ahol nz 2-a órai ú!lús ulan 111eg
sz,ílúrdul. 

Fenti kcyerékböl kb. 1720 gr sli!l·t ibolya-, {tln(~zPl·
ben borvörös színü, szilúrd úllo111ún·yú. úllúlszó, igen jó! 
lmbzó szappan nyerhető. 

e) Borotvnszuppanok. 

Borulyúlkuzús céliaira hasznú!!. szappa11okal és '1ap-
panké.szíln1ényckct foglalju1.:.:. össz.c fcnli e:lncyez?s ~lal_t. 
E célra csak azok a öZappanok, 1lll'lYe szappankesz1tme-
11yck 1nc>g!'clelüc:k, an1P!vcl;nck hnb.in dús, tartós, kr(~111-
sZerücn !('itnüli l·s n hr·;·otYúL1ndó szürzelcl erősen pu
hitjúk. Hogy a horoln1szappan .a fenti. l'.ö~et.dmények-· 
nek. 1n\1gfcleljen, clsfi.o.:orban a lcg.iobb 1111110:-egu zs1rnla1~
anyag})<~l kel! lennie; faggyú. scrl~-;z~ir, kóku.;z olaj, ri
cinus 0];1j, escllcg fcnvü.gyn11la L.evcrék e lek11:lelben „i 

legmegfelelőbb. Szapp,rnusilúsra kitli11m és natnum hyd-
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:tOXJ'dot ve,gyesen alkal1nnznak, incrl az ig:-.· 
szappanok puhító hatúsa sokkal .iobb, mini a 
_núlronszappanoké. 

.-\ iö horotYaszap]!allok alapanYag;'1bc'1l a .L:liccrin 
:-;v111 hiúnyozlinl. n1crt' c;~yrészt ;:1 bür puhítúsút segíti 
músrészt a szappanhab hcszúrndúsúl gútol,ia, Fontos 
\"clclinériy a szappan l:özön1büs kén1li:1túsa is, a1nelvet 
a lcglöhb esetben 2-J"ío sznlind stearinsav ie!enlélc lliz
to . .;íl. :\ :-'.zappnn túlzsírosílúsút 111indcn c."irlhcn a sznppa
nosílús ulún Yégczzül\ cl a n1úr se1nlr_[(csílcll szappannal 
olyan 1nödon, hogy nz elszappnno.sitoll forró sznppan
l\:everékhcz adjuk_ a 2-'.1!l/o 111cgol\·nszlotl tiszta sLearin
snyat. 

A horolvnszappannl; illatosilúsúra alkalmazott 
;icthcrikus olajok clcsinfici;iló lial(1.sl is fejlenek ki a '"'"-'" 
felületre: czüt fontos, hoQy a horolvaszappnnnk illnlo
silúsa lchelölcg nrnc:nsahh '2(1z;llék illúolaijal történjék, 
1ninl pl. a pipcrcsznppnnoké. ;\z i11nto~ilúsra a tc~r1né-
3zete:-; illóolnjok n lcgcólszerübhck; ezek közül is fülc.g 
_al er{'1sel1b d{1siI1!'ieiúlr·1 linl:'tst kifejlök, íg-y a1, Oleun1 
Ihy1ni .. '\urnnlii. E~crga1nolli. l„aYnndulac stb. 

,\ horolrnswppni1<il; alakja kl11·t kockn Yagy rúd
nlnk; lcgújahhan igen kc1ll,clt a lapos alnkú bakclit
dohozokban forgnlomha hozntl sznpprnL E tarló cloho
zok teteje m·ilúsokkal Ynn dlúlY;i. '1mclv a sznppnn 
hnsznúlala ulún Yrdó g-\·ors szúraclúsúl teszi lehclC)Yé. 
I7é1nl_uhu.sokbn11 n kenó.e:-; úllo111:'1nyú borotvnsznppano
kat. es. ho:·olvnkrl'1ncket hozzúk forgnlon1bn: f1yrgel-:brn 
pedig tnl:rckon:.· bnrnt\·a:--;znppanoknt. l~z uló1)hiak cllcr...: 
.icdésél nehézkes cso111.--i.r.:oli1si 1nódiuk crösc•n korlútozza. 
:_\ 1>ol'otvnszappanok forn1úzús{tt kocka alnknúl eav~ 
szerü kiöntéssel és n1cgszil;'irclulú~ ut:'in C'lclnrnbolússal ~6-
gczhPtjf1k . .:\ rúdalak C'](1 ré:-:c'.'l'(' a gYt\gy:..:zcrl:'trald1an hnsz-
11~'dalos supposil.ória k<~zi .J:::('.pck ' inCcifclclő eszközöknek 
b1zom·ultak nbban nz esetben, ha vcgvc' (kúlinúlron) 
.szappant óhajtunk rúchlakban kipri-selni, Ez esetben 
figyeljünk arra, ho,Q:.· a s.zappan ncdycs.séglarlnhna 1~1-
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lern·cn, mcrl ez feltétlenül, fontos. követelmény, Ki
víziartnlom rncllell a kisajtolt szappan-rúd könnyen 

széttörik; magasabb ncchcS5églartnlom esetén a sza-p
panrúd ra,gacl és eltartva bcszúraclús folylún deformálo_
clik. A préselés clötl célszcrü a sniloló hcn,gcr (suppos1-
toria-gép) belső fclülctél szappan-szesszel vél~onyan .be
Jcenni, amch a kipréseli szappan egyenletes snna fclule
W hizlosiljn, 

S:ilárcl borol1Jas:appc111 (r1id VClff!l kockaalflk) dőirnlok. 

21. szúmú előiraL 

S=iikséqcs WH/aqok: 

J\InrJ1ar aggyú 
Kókusz olai 
Nú!ro11l1\Q 
Kúlilúg 
Yiz 

520 gr 
120 g1· 
!)8 rrr 

·:Sa ~r , ~ 

27-3 gr 

7)20 crr mnrhafanovú és 120 nr kókusz olat'. keverékét kb. 
h hM., M · 

7 liter ürlarlalmú szappanfiízö edénybe tesszük és enyhe 
lüzön 80 C 0 -ra mclcgíl,iük [cl, 

E közhcn \'cloldunk 58 gr núlronlú.got és 59 gr l~úli
lúrrot 273 nr yizbcn és ezzel a [orrö lúgoldnilal a zsira
c16lot elsz;ppanosiljuk, Az clszappanosilúsl úgy végez
zük. hoccv a ]úoo!datból cgvszcrre 40-50 gr-ot adunk a 
íorrÓ zsÍ~:adékh~z úllancló r"üz('.s és 1\.eycrés n'Íellett, üg~,rclve 
.arra, hogj' újnhh lú,~adagot. csnk. nk1\:or adjunk. a. keverék
hez, ha az múr c,Qycnlclcsen sima úllomúnyú lclL Ha 
ilycnn1ódon nz összes lú_Q;oldatot n zsir:Jdékhoz öntöttük, 
1\~y a ]\:CYcrCkcl !'űzzük lelje~ clszappanosoclúsig, Ya~:yis 
addig, amíg kivcll kis próhúia n forró vízben tisztún lel„ 
oldódik, Ez n teljes elszappanosodús kh, 11/,-2 órai lassú 
fözés és úllnmló kevergetés közben fcjczödik be, 

Az így nyerl forró szappankcwrt'kl'l lassú főzéssel 
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noo gr súlyra púrolog!atju!.:. be (ig0 „„.) yjz[rirl~Ü;:;l}}l. ilia
losHjuk, majd :'znppani'ormálJa önljük é,: kibülw f~ldarn
bol.iuk. Yngy rudnlnkba l'orn1úzzuk, escllcg· lapos bakelit 
dobozba lcsszük. · 

22. ~ZÚlllÚ clüirat. 

Marhafaggyú .JOo gr 
Kókusz olaj 300 gr 
Ricinus olaj 100 gr 
Slcarin GO _!:(r 
I\úli lún "1 ~ • gr 
Nútronlúg 65 gr 
'liz 350 gr 

'10~ gr n1a~·h~1fnggyú, :300 gr kóku~z olaj és 100 gr ricinus 
ola.i l<cverckct kb. 7 lilcr"iirlarlalmú szappanfözöedényhe 
lesszuk és enyhe lüzön 80 C0 -ra rnclcgiljük fel. 

. E ~özhcn feloldunk 91 gr kúlilúgol és fö /:(r nálron-
lugol 3;i0 _gr vizlJt'n és ezzel a forró lúQoldailal a zsiradékot 
~lszappn1;o::dljuk. 1\z clsznppnno~itúsl úgv y1~gczzük~ 
hogy a lugolclalból c.1:n-szcrrc ·15-50 nr-ol adunk a forró 
ziradékhoz úllandó fözés és kcvcrgel°é;.; rncllett, üg.yelye 
a~·ra, l1ogy újnbl) lú.~acla.got csak akkor adjunk a· kcYc:
!·ek.hez, ha az n1úr errycnlrlcs sin1n úllon1;\11yú lett. I-I::l 
1!ycn n1ódon flZ összes. lúgoldatot a zsirndól~hoz öntöt
tük .. ú,~y a keveréket fözzük telics clszanpnnosodúsirr 
\'ag_y1s addig, a1ni.Q ki\"ell kis próbúja forró \·ízben tisz!úÍÍ 
fdoldóclik. Ez a leljcs clszaminnosoc!ús kb. l-11;, óra 
lassú Iűzés és úllandó kcYÚgclés közben fcjczöclik be. 

?\fost GO gr slc'.1rint 1ncgolvGsztunk és sürű vú~zon
ruh:"in rne::.;szürvc ~l forró sZGppnnI.•cvcrékhcz önl.iük és 
a:-zal cgvcnletesen tlkeYPr.iük, rnnjd az í,gy nyert ke-.,-e
~·ekel kb. 1200 gr-rn púrologlaljuk be (18~é vizlarlalom). 
1llatos1l.1uk, szappanform:'1ha önl_jük és kilií:h~ fcldarn-· 
J_;~)!Juk, Vfl~!Y rúda1ak1Ja fur111úzzukl esetleg lapos hal~elit 
<lunozba lcsszük. · 
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23. :::zán1ú clöiral. 

S:iikséqcs llIH/aqok: 

l\farhafnggyú 
Ricinus olaj 
'lilúgos enyögyanla 
Stearin 
Kálilúg 
Nútronlúg 
Viz 
Zinc. oxvcl 
Viz .. 

300 gr 
60 nr 
60 gr 

180 nr 
51 gr 
38 gr 

260 gr 
23 gr 
50 gr 

300 gr n1arhafaggyú, GO gr r1c1nus olal, 60 gr Yilö,Q·os 
lenyőgyanla és 100 gr slearin keverékét kb. 7 liter ürtar· 
lalmú szappanfözii edénybe tesszük és enyhe lüzön 30 
C0 -ra melegil_jük fel. 

Eközben feloldunl~ 51 gr kúlilúgoi" é~s 38 .r::r nálron
lúgol 200 :~r vízben és ezzel n forró lúgoldntlal a zsira·
dékol clszappanosiljuk.. Az clszappanosíliisl úgy végez
zük, ho.Qy a lúgoldntlH'";l egy~zcrrc 45-50 ,qr-ol aclnnl\. n 
forró zsiraclé];hoz úllancló föz('s ós kcYcrgclés melleit, 
üg_yelye arra. ho_gv ú_jahb lú0ndnQnt c~ak akkor adjun1.: 
a keYcrék11cz. hn fl.Z n1úr c~.;:,·cnlelcscn si1na úllon1únvú 
icll. lia ilyen 1nú<1on az ös:-;zcs lúgoldatot n zsirndékh1.1z 
öntöttük, úgy ::t kcverl'kct t"özzük a telje.-: clszappano.';o
dúsig~ va,Q'\'is ti.ddig, andg kis prúbú.ia forró Yízbcn ii:'.z
lán J'elolclódik. Ez a ldies clszappanosocbs kb .. 1-11/, 

órai lassú főzés és állandó kcYCr.gctés l:.özlJen ff'jCZÖ
dik he. 

l\Iosl 80 gr slearint n1cgolvaszlunk és suru Yúszon
ruhún n1cgszürYe a l'orrü szappankcvcrékhez önt.iük. 
lTgynnc~ak a ];:evcrél~h0z ndunk 23 gr Zinc oxycl és GO gr. 
víz eldörzsQ,ll cgyncn1ü, tc.iszcrü kcYcrékél és az i.S:Y nyeri 
egynernű szapp_ankcvcré.kel lassú f'orralússal és úllancló 
ka1,'argatússal addig inelegíljük, aJníg a keveré],: súlya 8-lll 
;:;'·-rn csökkent (t8°/o vizlarlalom). Ekkor n szappant il
Hosíl,iuk, formúba önljük és kihüh·c feldaraboljuk. \''1/F 

S Dr. ~én1ecly: Szappanok, 



rúdalakim formúzzuk, esetleg lapos ];aLclil-dobozba tcsz
szük. 

f{cnücsóllomcín!iÜ illblls boroluas:op/!lll! c/üirato/;: 

2,L szúmú clöiral. 

S:iiksé[Jcs WH/C!fio/,', 

l\.Iarha ! ar1ovú 
Kokusz ~ltÍj 
Ricinus olaj 
Kúlilúg 
Víz 

500 OT 

350 ~r 
120 gr 
220 gr 
585 nr 

~ 

GUO gr rnarharaggyú, ~~50 ,gr kóku:-;z olaj és 120 s~r ricinus 
olaj kevcrdcél kb, 7 liter ürtartalmú szappanrözö edénybe 
tesszük és enyhe tüzön 80 C0 -r<e mclegil.jük feL Eközben 
i'cloldnnk 220 gr kúlilúgol 585 gr vízben és ez7.c1 a l'nrrc' 
lúgolda!.tal a z-;lr3dékol elszar panosíl_juk. :\z clszappano
sitúsl úny vl~ncztük. honv a lúuolclrtlból egyszerre ·15-5() "· ~ . ·~. " . 
gr-ol adunk D. forró zsirndókhoz úllandó fözés ós kc\·cr-
getés !T1ellctt ügyc·lvc arra, hogy újabb lúgaclagol. e~_;ak 
Ü.kkor adjunk. n keverékhez, ha az 1núr cgycnlclcsen sí1nn 
úllomúnyú ktl. Ha ilnn módon az összes lú.QCJldatot. a 
zsiradékhoz önlüllük. úav n keYerékel rözzük a tel.ic~ 
e]szappanosod(1si,g, vagYi~· adrlig. n1nig ki\·cll kis próbúja 
forró Yizben lisztún feloldódik. Ez a teljes clszappanoso
dús k1J 1-11/:? órai lassú főzés és úllandó kevergetés köz
ben fojezödik be. 

P~z így nyert forró sznppankevcrékel lassú .rözéss~l 
HOO gr-ra púrologtaljuk be (180/o Yiztartalo.m) .. 1Hatos1l·· 
.iuk, !dhülésig keYerjük és a teljesen kihült es 1.si1:c.tclten 
összekevert kenöcsszerü szappant tubnsokba toH1uk. 

~5 szún1ú elöiral. 

S:iiksé[Jes mn1w10/;. 

i\Iarhaf~\g,~yú 100 gr 

1\ókusz olaj 250 gr 
Ricinus olaj 120 \gr 
Stearin ·15 gr 
Kúli lúg 173 gr 
Viz 520 gr 

~tuo gr 1narhafaggyú, 250 gr kóku:"z olaj é:-. 120 gr ricinus 
olaj kcYCrékél kb. 7 liter űrtartalmú szappanl'özö edénybe 
tes;zük és cnvhe tüzön 80 C0 -ra melegítjük fel. Eközben 
feloldunk l 7:fgr kúlilú,qol 520 gr yizhen és ezzel a forró 
lúgoldatlal a zsiradékot elszappanosíl1uk. Az clszappano
silást úgy végezzük el. hogy a lúgoldatból egyszerre kb. 
45-50 gr-ot adunk a fonó zsiradékhoz úllandó fözés és 
1'.cYergelés n1cllell ügyelve arra, hogy újabb lúgadagol 
csak akkor adjunk. n keYcrékhcz. ha az 111úr c,g~·enlelesen' 
,;ima úllomúnvú lcll. Ha ilyen módon az ö"zcs lúgolcla-
1.ol a zsirnclékl1oz önlöll.ük, úg.v a kcvcrl,kcl füzzük a 1.el
.iL's L'lszappanosoclúsig vagyis addig. an1í.~ kivcll kis pró
llú.ia forró vizbrn liszlún relolcl<:lclik. I~~z a tcl.ics clszap
pnnosodús 1 l ·~-3 úr:1i lassú fözés l's úl!a11dö keverge
tés küzLeu fej czödik be. 

1\z írrv nyert forró szapp::u1keyc•rekhcz liozzúadunl,; 
4·5 gr n1~?iOiva:-:zloll és sürü Yúszonruhún út~zürL steari~1t. 
és a kcycréket. lassú forralúss;::l <~-"' úllando kavargalas
:~al inindaddi.s; 1nelcgítjük, arní,~ sú1y::t 11(i0 gr-r~t csök.k .. enl. 
(18"/o \'izlartalom.) Ekkor a nYerl szappant illa'osilp.il;. 
kiln'.ilé~ig keverjük és vc'.\~ül luhu:-;okha töltjük. 

3' 

2G. szún1ú elüirat. 

Szii/;séqcs wn1w1ok. 

l\larhafaggvú 
Ricinus olai 
\.Tilúgos fcnyögyania 
Stearin 
Kúli lúg 
Viz 
Zinc. ox\'C] 

Yiz . 
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320 f-?.r n1arhafagg:yú: 70 gr ricinus olaj, 70 gr vilúgos szinü 
fenyogyanta és 100 gr stearin keverékét kb. 7 liter űrtar
talmú szappanfőző edénybe tesszük és enyhe lüzön 80 
C

0
-rn m?legíljük fel. Eközben feloldunk 112 gr kálilús(Ol 

320 gr v1zben és ezzel a forró lúgoldattal a zsiradékot el
szappano.síljuk. Az elszappanosítást úgy végezzük el. 
hogy a lugoldatból egyszerre 45-50 gr-ot adunk a forró 
zsiradékhoz állandó főzés és kevergetés mellett, ügyelve 
a1:rn, hogy íqnbb lúgaclagol csak akkor adjunk. a li:.eve
~·ekhez, ha az már e.gyenlelesen sírna állományú lelt. Ha 
ilyen modon az összes lúgoldalot a zsiradékhoz öntöttük. 
úgy a kev~rék~l főzzük a telj cs clszappanosodúsig vagyi~ 
adchg, mmg kivett kis próbúja forró vízben tisztán fel
oldódik. 

Ez a teljes elszappanosodús kb 11/,-2 órai lassú i'ű
zés és úllandó knergelés közben fejeződik be. 

l\Josl 40 .QT. ~learinl n1cgolvaszlunli:. é:) sürü vúszo11-
r:1hún ólszürw, a forró szappankcverékhez öntjük. 
Ugynncsnk a kcvcrl~khcz adunk 20 gr Zinc. Oxvd és 50 or 
YÍZ cldörzsölt c,~·yncn1ü~ le_ls~erü kr~'crékél, s <-~Z ía\· nyC~·t 
egyncn1ü szappankcvcrékct lassú forrnlússal és· iilln.~1;lú 
kavargalús~al addig n1cl<'giljük, arníg n keverék. súlvn 8:10 
gr-ra .csök.k_e~1l (18°/o yiztarlalon1). ·Ekkor a nyert:· szap
pant rllatos1t.1uk, kihülési" keverjük és y(>"ül tulrnsol·ho töltjük. ;-, . , . .., .\_ ~. 

Eenóesúllornúnyú b'tliszoppanok, szabad stenrin;;ay 
lartnlomrnal. Zsiralapanyagként kókuszolai. olajs,w, slea
rinsnv (k_ókuszo}aj helyett yj](tgos SZÍI1ÍÍ !'{'l1)'Ü,g'Yill1la) a}
k_a]1.naz!1al,0·. i\Iagas .Q_liccrinlarlalrnuk iniatl erős bőrpuhító 
J1alast Js ie.ilcnek kL 1-Iahzó és nc1n hnhzó n1inüsénbcn 
készülnek. Elleriedésük c"tl: n utóbbi iclöhen je!e~lös, 
~H11cly ki"irühnóny cl;.;Dsor]1nn a sz~-tppanok nr; .. :-·:)}Jl) arú
nyú korlútozúsúnak lttd1ialó be. 

llG 

27. számú elöiral. 

Ilabzó borolvafrrém. 

Sziiksc'qcs anyaqok. 

Slearin 340 gr 
·Napraforgó olaj 100 gr 

Kókusz olaj 140 gr 
Káli lúg 100 gr 
Víz 500 gr 

290 gr slearin, 100 gr napraforgó olaj. és 1,JO gr kókusz
olaj keverékét kb 7 liter ürlartalmú szappanfőző edénybe 
tesszük és enyhe tüzőn 80 C0 -ra melegítjük fel. Eközben 
feloldunk 100 gr killilúgol 180 gr vízben (,s ezzel a forró 
lú.~oldallal a '-'iradékoL elszappanosíljuk. Az elszappa
nosilúsi úgy Yé;t(czzük. e1, hogy a lúgoldatból egyszerre 
45-50 gr-ol adunk a forró zsiradékhoz úllanclú fözés és 
keverés mellclt ügvclve arra. hogy újahh lúgadagoL csak 
akkor ::.1d.iunk a l\.c\·erékhcz, ha az n1úr cg-ycnlctescn sin1a 
úllomúnyú lelt. Ha ilyen módon az összes lúgoldalol a zsi
radékhoz önlöllük, ú.gy a keveréket lfo:zük a teljes el
:iznppnnosodúsi.g Yngyis addig, un1íg l:ivcll kis próbúja 
yizhen liszicm feloldódik. Ez a teljes clszappanosodás kb. 
1 /~-1 ór::i }a'.'sú főzés és ú11andó kaYar.Qalú:"l k.özbcn fe
j czödik be. 

.f\;fnsl 50 gr stenrinl n1cgolvaszlunk. 6;-; sürü vúszon
ruhún úiszürYe a forró szuppankcvcrékhcz öntjük. és az
zal e.gycnl('lc:..:.cn elkeverjük, és súlyút vízze1 1180 r~r-ra 
{\gl=sziljük. ki. .:\z így nyert szappan1::..cvcrékct i11alosítjul\., 
killül&sig ke··;cr.iül\. és lubusold:a lölljük. 

Stearin 
Olajsav 

28. szú111ú elöirat. 

S:iikséges cmyaqolc. 

'lilúgos fenyö,gyanta 

:180 gr 
100 r.r 
1G5 ~~· M 
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J<i:úli lúg 
Zinc. oxyd 
Víz .. 

1Z>4 gr 
2'0 gr 

560 gr 

"100 gr :-::learin, 100 gr olajsav és 1G5 .r~r vilúgo::; szll1Ü 
r:nyög1·anta keverékét kb. 7 liter ürtartalmú szappan
fozoedenyhc tesszük és envhc tüzön 80 C0 -ra mclccciliük 
fel. E közben feloldunk i3,! rrr kúlilúcrol 220 crr \izi'ien 
és ezzel a forró lúgoldat!al a' zsiradékot elszappanosil
.iuk. Az clszappanosítúsl úov Yénczzük. el hocrv a Iúuolcl<1t
ból e,gyszerrc ~13-50 gr-ol"'adu~k a forrÓ z~ii.·adek1~oz ftI
l~ndó főzés és keverés mellett üvyelve arra, hüg\' újabb 
Iugadagol csak al\kor adjunk. a J\.eYerékhcz, ha nz n1úr 
egyenletesen sima úllomiinvú lett. Ha ih·en módon az üsz 
szes lúgolclatot a zsirackklwz öntöttük~ úcr\' a kcYerékci 
főzzük_ a lelje-; clszappnnosoclú">ip: Yagvi:" ;cÍdi;f. an1i.r,: ki
yclt kis próhúia forró »ízben tiszlún feloldódik. Ez a 
lelje~ ebzai:ranosoclús igen gyrm:an kh. 15-20 perc aÍali 
bckovetkez1 k. 

l\Iost sn (•f ~l<.::;.1rí11t lllC,r_:olvasztunk és :-;iirií Y(\;;;·:on

ruhún útszíir~~- a forrú szappa11kcycrékhez ünljük (•:-; 
azzal c,qyenle~csen clkcver.iük. UgyancsDk a kcvt•rt'.~khc% 
adunk 20 gr. Zinc. oxycl és 50 gr. víz eldörzsölli CUY11e1nlí, 
lejsze1:ü k~verékét és· nnnyi viZeL ho.Qy az c.Qé'sz Sinppnll
kcverck s~1lva 1,J()O .f4r legyen. 2\z eRycniclcsen clkcYcri. 
szappant dlatositjuk és tuhusokha töltjük. 

~\·e111 hnlr:ri [lCJt1Jlurif\rén1. 

29. szú1nú elűirai. 

Stenrin 
Glicerin 
Eúlilúg 
Víz 

S:ii.l;séqes nnyaqok. 

100 gr 
GO rrr 
4 ·~l' 

8-1ü gr 
100 gr stearinf envhe tüzün n1rgo]vnsztunk, sürü \·:_':·· 

.szonruhún útszüriink kb 2 litc>r Ürlartaltnú zo1núnc(~-z(JI f 
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fémedényben 80 C. 0 -ra melegítünk fel. ,\ forró st.earinho_z 
50 rrr nlfcerinl öntünk. és aprúnk1nt Yékony suga1~han al
Jandó lassú főzés és keYcrés mellett adunk hoz~~t olya:1 
Júcrolclatot, arnclycl ,t gr kúlilú~hól és 21 gr Yizbol kesz!~ 
teÜünk. :'\ kcnéicsúllon1únl'ú szappano." clc.gyhcz annyi 
forró yizet ü!llúnk. úllandó főzés és keYcr~ctés n1ellclt. 
honv ös0zcs súlva 1000 gr lC'gycn. :\z így 11.:.'ert. k.ré1ncl 
kil;{\Jésig ke\erjé1k, illatcdl.\uk és tul1usokhn löH1ük. 

TII. !iEl\iöCSALL03I}i.i.'TYú 1IALISZ.'1PP.4..?\0!{. 

a) Iicnőszappanok. 

.\zokal a kúlilúggnl ké~zitetl envvszappauoka_L :u_ne
lvekcl. kisózús nélkül úllilunk elő, úllomúnrnk ulan lngy 
\'.agy kenőszappanoknak nevezzük. l{észílésükhöz clin~lc~ 
tilcg húr1nitycn zsiraclek~11.1yng a~k~11nt;s, gyakorlal!h\~ 
azonban fölcg a inagns tchtc!lcnsegu ::s1rsayak,.R:1Y~·ci;v'.
estcrei hasznúlalosak, leI1úl a lcnola.i. 11npra1orgoo1~q. 
tökrnagolaj és scsn11101aj: Jnert az crnlítell zsiroso1a_ink. 
kúlisztlppa.nni egyenletes. kcnöcsúllon1:.\11yú kt::n~);.;7:nppa1~t 
adnak! an1clyek_ nen1 nyúlósak és ne1n kocsonyas allo111n-
nYúak. ., , . 

·· I\.cnöszappanok. készitéséhez ncn1 haszn~t1halo pt. a 
rieinus ola.i, 111erl n kúliszappar~ szilú1:<l. és r1de.Q, .u~yau
csak alkalmatlan e cél! a a repce olai is, mcrl. kalisz;,ir
pnna kncsonvúsan rugaln1as (~s vízben ro.;.;::;zul oldl~aí.o 
(Erucasayns kaliun1). I,[!cn jó kenö:-:z:1ppant ad a z~1rG
clékalaphoz kewrl 20-:30% fenyög·y~n.ta, föle!;( '.l l.cn. és 
naprarorgó olai 1ne1lrll; ug_ynnesak. kJYalo 1n1nose.~u .k:d1.
szappan nverhclő a ti'2la olajsay (esetleg nvcrsolnjstl\'.) 
clsznppanosílúsa últal js, . . , , „ .

1
• 

A rénebhi iclökhen nyers palmaola1hol keszneU bd
szappan ·~w telj csen elWnl a ker.esk~del:n~hö.l ;_h.c,ir·t lc 
a 1wers kúliszappant, lolcg hul1adckzsir0Lhol Le~zit„,. 

·' i\ k.enöszappnnok. ~zíne a fe1hasznúlt 1:s1rn~lekok sze
rint vúltozik. Ik0' a napraforgó és sesf1n1olnJ kúh sz~1pprt;1a 
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halványsárga~ .a Ic11 és a rcpcc?lnjé ba~nú~ színü, 1n~~ a 
kender és pálmaolajé zöldes arnyalatu (mnen a zold
szappan elnevezés). 

1\ k.cnő.sznppru1ok készítése hasonló n1ódon történik, 
mint a szilárd úllomúnyú sznppanoké. A különbség mind
össze csak. az, 110,gy a k.enüszappanok k.isózúsa lechnik.ai
iag ncn1 kivilielö kcnöcsszerü úllon1únyuk n1iatl; így a 
kenöszappanok glicerint és igen kcyés szabad lúgol n1in
dig tartahnaznak. :\ lúgérték csökkenlését a szappan utó~ 
lagos bcpúrologtalúsával érik e!. amikor a vizelvonás 
állal csökken a lúg hvdrolvzise is. ,\ lúg hydrolvzisének 
alsó halúrértéke kb. 0.16°/o, ellhen az esetben 16-18% 
vizet tartalmaz a 5Zappan (lásd: Sapo kalinns Ph. H. IV.). 

A kenöszappanok készítésére hasznúlt zsíros olajok 
és j:,•yanlúk elszappuno.sitúsa kú!ll1\goldatfnl, n1{g a tiszta 
zsírsarnké (pl. ola.\sav) lrnmuzsir vizes oldalával tör
ténik. 1\ szuppanosítúsra alkaln1azotL lúg -tön1énység;e 
f:i0°/o-os js lehet; :-:i)t a fclhnsznúlt zsirndékan·.yng kérníni 
sn.iút:-:úgailól fü.C::i:I.Öc!1 70-80~-( i_-.; lehel! 

.;\ szappanosilús f.!\'Orsitú:-;a cl·ljúból n fehnclcgített 
zsirad('.knnya_i:.;1101.1 - fölcg rnng·nsnhb lúgtön1(:nység n1el
lctt - célszerü kb. 2°/o kúliszappan Yizcs oldalú! hozzá
adni .. Az ii:,ry kelctkczdt szappanos cmulsió kalalysator
k.ént hat a szappanositúsra. .\ z~írsnYnk sznppnnosítú
súra ezt n 1nódszcrt azért neiP. hnsznúl.iuk, inert az el
sznppanosodús tbben az c:-;cíben knlnlys~üor nélkül i.-.. 
gyursnn beküYctkezik. 

Eülönös gondol kell lorclílanunk az elkészített kenő
. szappan eltarlúsúra. :\ lúgv úllon1únvú, glicerinlartain1ú 
kúlisznppanok a ]égned\·ességböl rnohón ;,-esznek fel vi
zet. ezáltal clszappanosilotl zsír.-avtartalmuk, és ennek 
n1('_L;t'(cJelűcn 1nosóhatá.'-'uk. is csökken .. 

1~zérl n kúliszappanoknt üveg, zon1úncozott vagy rnú
zn.') ll[.(".)·:ngedén.Yl1e11 igen jól elzúrYa tar!suk. el.. Nngyobh 
11H~I1lly1sé.ghen a kúli:-:znpp~111oknt fal1ordókbnn js lúrol
júk, 1"\r hclvtelcnül, meri a !evcgölöl ilyen módon nehéz 
lökélelcse11 elzúmi. 

[{enős=appcm clőiralok. 

30. számú elöirat. 

S:iikseqes anyagok: 

Lenolaj 
Napraforgó olaj 
Kúlilúg 

500 gr 
500 ar 
200 gr 

Víz · 400 gr 
500 ar lenolaj és 500 gr napraforgó ol~.i vászonruh.á1.; 

me,gszíírl keverékét kh. 7 lil~r. ürtart~li:rn szai;i;~nfőzo 
edénvbe tesszük cs enyhe luzon 80 e -1.a melegit.ink fol. 
A foi:ró ola.ikeverékhez úllandó kevergctes mel.l~tt hozza
aclunk olyah szappanolclntot, amelYel 20 i:,~· kahszappan
ból és 100 or forró Yízböl készítettünk. 

E közl;'cn reloldunk 200 gr kúlilúc:nl 400 gr vízben 
és ezzel a forró lúgoldaltal a fo!Tó olajl:everéket elsz;p
·panosiljuk olv n1ódon, hogy n. lugolc!a~~;o~ e~yszcrre. 4~--: 
50 gr-ot adunk n kcYcr6khez allando 1ozes es kcYCI geté:-. 
incÍlett ü.Qve1\'C arra. ho.Q·y újnhh lúgoldnlol cs~k nl~lcor 
adjunk~· 1;:C\'('rékhPz, ha, az Inúr ,cgyc:n_Jctc~c!~ ~1~nar.::allo~ 
111únyú lett. I·Ia n kcYcrek cson1osodnck. u.g~ ·1::>-,~0 g1 
forró vizet adunk hozzú és a fözést folvtat.1uk. Ha 11'ven 
módon az összes lúgolclatot a kenrékhcz önlöllük, úgy 
nzl füz;;;ük n l<'ljcs r:lszapnnllcsodúsig. Y:1:!\·is :Jddi.g. niníg 
kivett kis ''róliitja forró yjz!Jcn tisztún feloldódik. Ez a 

' . ·1 ' . . 1 . . l' .. • . · 1 lelj cs l'lszappn11n . .;;odt'1s kb .. 1- 11:! orr11 Gssu ozes es n -
lru~dr·i J.:e;;crnctés küzbPn fcjezödik be. 

ch joy ~1vcrl szappankcverekcl lassú főzéssel 1•120 
gr-ra pú1:0loglaljuk hc (18°/o-os viztnd~lom) és lehűtve, 
jöl zúród6 cdénYbc•11) hüYös .helyen lnrt.111k. 

:i1. szún1ú elöirat. 

S:ii/;ségcs am1agok: 
Lenolaj 700 gr 
Fenyőgrnnta 300 gr 
K:d il úg 200 gr 
Víz 400 gr 
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700 gr Jcnol~1.i. >H10 gr fenvögvnIJla kcYcrékét 111cgol
yaszljuk és sürü y:'i.-.;zonszövetcn útszür.iük egy kb. 7_1Jlcr 
ürtnrlaln1ú szappanfüzö edénybe l:s enyhe lüzön 80 c:~-ra 
melegítjük fel. Eközben oldunk 200 ,gr l;úli!ú1.;ot ·!Oli g1· 
vízben és ezzel a forró lúgolclattnl n forró olnjkcvcrékct 
elszappanosiljuk ol._yan n1ódon, ho.Q\' a lú,Qoldnthó1 P~;v
szerre '15-50 gr-ot adunk n keverékhez úllancló röziéS és 
keYergctós 1nc1lcll. ü.qyelvc arra, hogy újabb lúgadngot 
rsak akkor adjunk a keverékhez, ha az i11úr cgvcnleLC'~:en 
sima úllomilm;ú ktl. Ha n keverék csomósorlnék. úgy c!':>-
50 .[(r fonóvizet adunk hozzú és a J'iizést l'olytat.iuk. · 

I-Ia ilYen· n1ódon az összes lúr:oldatot a k.cYerékhe:z Dn
i öltük, úgy nzl l'özzük a tcJ.lcs Clsznppanosoclúsig. Ya,Q·vis 
'1ddig. amíg kiYctl kis próbt\jn forróvízhcn tisztún feloldó
dik. Ez a teljes clszappanosoclús kh. 1/c-1 órni lassú fiízé's 
és úllandó kcYergelés közben l'e.iezüclik hc. :\z igy ny.ert 
szappankcvcrékct lassú füzéssc1 142'0 gr-ra púro1oglal.iuk 
be (18~~ viztartaiom'j ('s lchütvc. jól zúródó cdénvbcn, 
hüvös helyen lnrljuk cl. 

FOL 1t:E!IONY SZ.'1PP .'1NOii. 

Fülcg pipr:re.c;zrq)pnnok céljaira készült szappanulrla
tok., ninclvckcl lP~:tül1h esetben n n1osclúkar~·vló fc]cll t·l1H'
lyczct.l adagoló hcrcndczésü szappanlarló edényl1ül ha~z
núlnak rcL lcginkúhh ]\('Zl110SÚS C'éljaira. Na,c:,ryoh1_1 cltcrj_r·
désüket e különleges hasznt'ilnti i11ód ,\.4Útolla n11nclcdd1: . .:-. 
bár kétségtelen. hogy úuy hvgiénikus, n1int gazda~~i~i 
szc1npontból n szappanÜk. ilyen irúnyú fclha:::zn:';L'1-<1 
ideúlisnak mondható. 

Folyékony >Znppanokat rb;ebhen föle.[( púlm~1(Jl:1i
ból készítettek. ~In ci heszcrczhctetlcn púlmaola.i helyett 
olajsav. riCillllSC11D.\ (1s i'CnYÖ,[.fynn[n' kcYcrékél a1J\_n1runz
zúk I\.úlilúocal sznppnno~ílvfl. ,\ z."iirnlapnnvag ü~szeúl!i
túsúnúl a f(:~1vögynnln és rieinusolni lesrfcljebb 25-~SO~-r
bnn szerepelhet. míg a l'ennmarndl ,J0°/n olci.isnv ·;'.1gy 
napral'orgóolnj lehel. 
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r\ zsiradékok eb;zappanosításúra igen tön1ény, 50-
. i:l0°/o-os kálilúg yizes olclatút alkalmazzuk. Az elszappa;l(l
silús opti111alis hőfoka 78-80 C0

• A kész szappan feio1-
dúsúra egy1nngúban n1ég cleszlillúlt vizel scn1 hasznúlh~1-
tunk J'cl, mcrl kristúlyliszta, útlútszó oldatot ilyen móclun 
nen1 érünli: el. Ezért szüksé.Qes glicerin, szesz vagy rf:;i<t
cukor oldal mcgl'elclö keYcrékét alkalmazni és a sznp· 
pant ezek mellett az anvn.gok melletl oldani vízben. 

A folvékony szappanokat elkészítésük után 6-8 ;1'1-

pi" fellétl~nül ülepilenünk kell (;s az így nyert lbz!a ,,]•.l:i
tof sürü vúszonruhún yagy vúszonzsá1;;:on út szürhct~fi\~. 

A folyékony swppnnoldatok deritési'rc 1 ~;, terra /'ii
ceaet, esetleg 2-30/u takum yenel..-ol alkalmazha!nn;;. 

Fol!Jékon!f s:nprnn cllJiralo/1. 

:12. <-izúinú elüirGl. 

,') :ii !;,„.l;.íft'.<.,' o n_17nqn h: 

Objsa\' (cl:lin') thzla 
J{illilúg 
Viz 
Glicerin 
900/u-os szesz 

400 nr 
92 gr 

128 gr 
~00 crr 
200 gr 

<!00 gr vúszonruhún útszür! olnisavnt kb„ 7 iitcr ··~· 
tartalmú sznppanfözö edénybe tesszük (;s enyhe tü?.ÖI: 
80 C0 -ra I11e]egítünk fcJ. 

E k.öz1Jen' oldunk 92 gr kúlilúgot 128 gr vízben i:::- a 
nyert forró lúggal az ola.isayat clszappanoöiliu!'· Az el
szappanosílús úg}' történik., l1ogy a lúgoldalol \'ckony :-:u
gárban állandó n1clegílés és kcycr.getós közben a foT:-ó 
olajsavl1oz ::tdjuk .. Erős habzús közben i,gcn gyorsan li:ö
rclk.czik be <lZ clszappanosoclú.". n111clycl az .iclc.:i:. 110;;~-· :1 
··.everék. kis részlete forró yízhcn li:-:ztún fclo!clódiJ{. aLl~:'r 
a keveréket vizfürdöre leoszük jól zúróció edényben, li<>i.

zúöntjük. n 200 f~r glicerin i:s 200 gr lönu:~ny sze::;z 1\evcr·:'.
két és kb. ,18-50 C0 -on mincladclig melegítjük, amíg ii;·z;a 



átlátszó oldal keletkezett. Ezt szohahöfokra lehüljük, 
vízzel 1000 gr-ra kiegészítjük és 6~8 napi állás után sürli 
vúszonszöveten útszürjük. 

33. számú clöirnt. 

S:iikséges an!Jaqol;: 

Olajsav (elain) tiszta 450 gr 
Ricinus olaj 250 gr 
Fenyö,eyanta 300 gr 
Kálil úg 211 gr 
Víz 290 gr 
Glicerin 120 gr 
90%-os szesz 180 gr 
Víz 1199 gr 

450 gr olaj~nynt, 2:10 ,Qr ricinusolajat és 300 gr vilúuos 
.:;zinü fenyőg:yantúl n1eg0lvasztunk, vúszonrnhún áts:ziTr
.iük a keveréket és egv kb. 10 liter ürtartalmú szappan
lözöcdén:Ybe tesszük. Enyhe tüziin 80 C0 -ra rnckgitjük 
el ~-i. keveréket, lnajcl clszappanosíl.iuk 21:1 gr kúlilúg és 
290 _qr -cizhDl készült forrr"> lúgnldattal. ,\z ehznppanositásl 
úg~y végezzf1k, l1o~'}r a 1úgo1datból c.Qyszcrre 45-50 gr-ot 
adunk a keverékhez úllandó főzés cs kevergetés mellett, 
tigyelYc arra, hogy ú.iabh 1ú,Qadagot c~nk. akkor adjunk, 
ha a keverék múr epvenletesen sima úllomúnyú lett. Ha 
a keverék csornósodnék, Úf{Y "lfl-50 gr forróvizet adnnk. 
hozzú és a főzést folytatj nk. 

Ha ilyen módon az összes lúgoldatol a keverékhez 
önt?ttük, úgy azt főzzük a teljes elszappnnosodúsig, va~f}'is 
addig, amíg kivett kis próbája forróvízbcn tisztán felol
dódik. Ez a telj cs elszappanosodits kb 25-30 perc alatt 
1cöYctkczik. be. 

Az így nyert szappankcveréket vízfürdőre tesszük .iól 
zilródó edényben, hozzúacl.iuk 120 gr ,glicerin, 180 gr tö
mény szesz és 800 gr viz keverékét és '18-50 C0 -on mind
addig melegiljuk a keveréket, amíg tbzta oldal keletkezik. 
Ezt az oldatot szobahőfokra lchüt.iük, vir~I 3000 gr-ra 
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egészítjük ki és 6-8 napi állás után sürü vúszonszövelei: 
átszűrjük. 

3'1. számú elöirat. 

Szükséges anyagok: 

Olajsav (elain) tiszta 
Napraforgóolaj 
\Tilúgos fenyö,gyanta 
Ricinusolaj 
Kálilúg 
Víz 
Glicerin 
90%-os szesz 
Víz 

300 gr 
300 gr 
300 gr 
100 gr 
208 gr 
280 gr 
-120 gr 
400 gr 
692 gr 

300 gr olajsavat. 300 gr napra[orgóolajat, 300 gr vilú-· 
gosszínü fenyögyanlút és 100 gr ricinusolajaL n1egolvns?:
tunl~, vúszonruhún útszürjülc a lcevcrékrt és egy kb. ·10 
liter ürtartalmú szappanfőző edénybe tcs'2ük. Enyhe tü
zön 80 C0 -rn !llf'kgitjük fel a keveréket, majd clszappano
sítjulc 211 gr k<'tlilúg és 290 gr vízből készült forró lúgol
datLal. 2\z elsz~1ppanosilúsl Úf:.'.Y vl~gezzük, hogy a lúgolda!
hól egyszerre '!S-GO ~r-ot adunk a kevcrékhe!'. úllandó 
fözés és kcYcr . .gclé.s incllctL ügyclYe arra, hogy u]ahh lug~· 
adagot csak akL:or acljunlc a 1.:cvcrékhez. h:i az 111:'1r 

egyenletesen sín1a úllo1núnvú 1ctl. lia a keYcré1c cson1ó
soclnék úrt·\' 45--50 gr forróvizet. adunk hozzú és a föz(:st ' :-.„ . 
folytatjuk. 

Ha ilyen módon az összes lúgoldalot a keverékhez 
öntöttiik, únv azt fözzülc a lelj cs clszappanosodúsig, vagví~ 
nddicr an1í~·' a kevcrélc lds Dróh:'11· a forró vizhci1 lisZlún 
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!eloldódik. Ez a teljes d'mppanosodús kb 1-l'h órm 
lassú főzés (:'; úllandó kcwrgdés közben fejeződik be. 

Az így nyert szappant Yízl'ürdörc tesszük jól zúródó 
edényben, hozz{1adju1c :120 gr glicc:rin. '100 gr tön1l~n}r 
szesz és 500 .Qr víz kc\'l:rt'.J.:.ól (:s -18-50 C~ 0~on a k.everékct 
addig mclcgitjük, amig az tisztún leloldóclolt. Ekkor a sú-



·1vú~ \"izzcl 3000 gr-ra egészítjük. ki, G-8 napig úlJani 
1~o.;.;yju.k é~ sürü Yúszonruliún úlszürjük. 

a) Iiéztisztító ho1uoksza.ppano1i:. 

~vfunkúsol·: crö:;cn E~~cnnvezclt kezeinek. lc1nosúsúra 
i1.:.,1.··n célszeríien hasznúlhalók ·azok. a kúlisznppanok, a1nc
l.:rekbe1J n1eelianikai tiszlilóanyag - kőpor. 11on1ok. -
van fíno111an eloszlatva, a szappan liszliló erlékének fo
koz!t.;a céljúhóL 

."\ kőpor Yagy hon1ok csalz. igen fíno1nan őrölt, illctYr. 
.":r:'.túl!. auyng lehel, n1cr! a n1cehanikai hatús !.cJ.icscn c.sak. 
il·yen n1ódo11 bizlosítható. :\ készítn1ény kúliszappantar
\r0rna kb. 30-35°io, őrlcn1ényt pedig (hon1ok. köpor) 
:2:J-~j0~>(·~ot tartaln1azhal.: kcYé's. 'l-5°/n igen fínon1ra 
i);·.:JH Lénpor igen c1lönyösrn hasznosítható, n1int bör
i'i1!n111itó szer a kl'.szítn1ényben. 

Eészilésük kétféle. V[lg,· a rnúr elkészilcll kúfüzap
i"'"hoz elegyiljük elöbb a kénport (cllöl a '2appan köny
uy'.~n g·yúrhnló lesz), 1najtl a 1negszilúll (>_..; kihevitclt ho
niokot f'~ ulóbJJ ada.Qoljuk az e.~ynen1ü, cldörzsöll szap
pa11n1asszúhoz az előírt n1cnnyiségü Yizel; Yagy szappan
fözés döll a mcgolvaszloll zsiratléld10z adjuk a mecha
nikai lisztitóanyngot és ezzel cr...ryült n1elcgilve szappano
,iljuk el a zsiratlékol. Ilyen módon a köpor va1:;y homok 
l\..\)~1n·yü tnódon és cgyenlclescn oszlalható cl a szappnn
H:<yaglrnn. Ellarlúsuk fémlubusokban, esellcg lapos alakú 
l;okBl1l dobozokban célszerü. 

35. számú elöiral. 

S:iikséges anyaga!;; 

Nyers káliszappan 350 gr 
Víz 300 01' 

Kénpor 30 gr 
Homok v. öröll kőpor 320 gr 

350 gr nyers kúliszappanl 300 gr vízzel enyhe mele
gen n1eglúgyítunk~ n1ajcl 30 ,gr 11:.énport szitúlnnlz. a szap
panhoz és azzal egyenletesen eldörzsöljük. :\ keverékhez 
.:320 gr· szitált l101nokot yagy lz.őporl adunk, .azzal egye11-
lelescn eldörzsöljük és végül annyi vizel keverünk hozzá, 
hogy súlya 1000 gr legyen, ma.id lubusokba, v[\g-y lapos 
aiakú dobozokba lölljük. 

3fi. szú111ú elöiral. 

S:iikséges an!Jaqok: 

Repceolaj 200 gr 
Fenyögyanla 60 gr 
Ii:úlil ú a 50 or 
Víz ~ '10 ·gr 
Kénpor 40 or 
I\:üpor Yn.Qy ho1nok 310 ·gr 
Víz 300 gr 

2-00 gr repceolajat és ()0 gr sölélszínü fenyüg_vanl:'t! 
111cgolvasztunk, yú:-;zonrul1ú11 a ·kcYcrékel ólszür.iük. é;..; 
cg:v kb. 5-ö lilcr ürlartnlrnú szappanfözőedénybc téve, 
f'() C0 -ra lll<'Íegíl,iük fel. l\fosl hüZ7,Úszilúlunk l1 felmcJcgí
it'.li_ zsiraclékhoz 40 gr kénport és 310 gr fínon1ra őrölt l'"ő
pnrl v~tgy ho1nokol és a keverék.cl úl1nndónn n1cle,gítvc 
é;-; k.C\iCrgclYc. clszappnnosílju1'" 50 gr kú1ilúg és 40 gr víz 
rorró lúgoldalúrnl. ,\z elszappanosílús akkor \'all befc
,iezye, ha a ke\'Crek kis részlete forró vízben lisztán ol
dódik, n1iközbeu a lz.énpor és kőpor vagy hon1ok. az oldat 
aljúra ülepszik le. 

Az így nyerl szappanos kcycrékel Yízzel 1000 gr-ra 
{·gészit.iük ki és luhusokba vag}' laposalakú dobozokba 
iölt.iük. 

b) F-ertötleníti) szappnnkészít1nényeli: és orvo~i g~rógyw 
szappanok. 

I:.zen a néven foglnl.lul1: össze azokat a szappanol1:at és 
szappankészilrnényekel, an1clycl1: vagy :C.'YÓF.IJ·célokat szol-



gálnD!{. (1nint pl. a gyógyszcrk.önyv}Jcn hiY~1l~110~ 
szappanol{. és szappanos 1cészil1nények). YHriY 
hatásúak. „ · · h. 

Is111erclcs az, hogy a szappanok vizes oldalai is fer
tőtlenítő hal6sl fejlenek ki oly módon, hogy hyclrolízis
ko:· a _Júgból képződő hyclroxylionok a baktériumok sejt 
falat es protoplazma anyagát elpuszlíl.iák. Sőt a szappa-
n.okban van lipoid-oldó anyag is, amely a baktérium sejt
ienek protoplasma anyagát feloldja és ezen az alapon fer
tötienilő hatúst fe.it ki. 

· Sok esetben azonban ez a fertöllenilö hatús nem ele
gendő, Betegségokozó csírákkal fertőzött túrgyak, ruha
neműek ferlöllenilésére a szappanolclal nem elég hatásos 
fertötlenilöszer, mert nehezen hatol be a szövetek, fehér-
11cmiíek iikacsaiba. Ezért a szappant ferlöllenilö anyaaok
kal keverik, ho.Qv lrnktériumölö képességeiket fokoz;,ák. 

A fertőtlenítő anyagok közül a fonnnldchvd, phenol, 
!Jdrúnyok, kreozolok. naphlol. kén, ichthvol. ·naphtalan. 
naphtafo1, anthrnzol sth. bírnak na4·vohh ·· jelcntöséggcl, 
111crl n 1ugos sznppanolrlat nz cn1lilclt fertöllenílő nnvar.rok. 
hatús:'il ncin csökkenti, hnncrn fokozzfl. ·· :-. 
. .\z. c111litclt anyagokat. igen fínon1 closzlatúss<1l keve-

rd:_ ~1. lor111úz~1ndó sznppan flnyapfthn; Yflf.'.Y ha leliC'tsé
.Q'.CS, szappnno1dalok11an feloldva alkalinnzzúk. 1; fertöl
leuít{) nnynr..:ok közül fölcg a furrunldchYcl L·s 1{reozolla1'-
1~-~ln1ú, sznnn::;nolcl~lok bí1:nnk fonlo~~-úrÚ:~al és így czr'.ket 
i«.'.-.;.zlei csen ! ar,r:::y::il.1 uk. 

S:a /! panos í ormai deh _IJ d-ol dni. 

. .\. I\T. li.iadúsú innrxYar f.(Yógyszcrl~Ch1\·yJ>en hivnln1os· 
k.észil1nény. Ricinusolajhúl szesszel kl•,szílctt k{11iszappan 
o1clnL nn1clY 1G~é l'nrin~tldehvdet f~\rt2ln1az. 

1:!8 

l~lőírúsa n következő: · 

::37. szún1ú előirai. 
S: ii /i.'»é.qC.<.,' 

Rieinusolaj 

(lfl,ljif{ft.Jk: 

ilOO gr 

9(i'/o-os szesz 
Kúlilúg 
Víz 
Formaldehyd oldat 
Lcvcnduln olaj 

100 gr 
60 gr 
90 gr 

447 gr 
3 CT]' 

M 

Készítése úgy történik, hogy 300 gr ricinusolajat 100 
gr 96%-os szeszben feloldunk és az oldalhoz frissen ké
szlilt olyan lúgoldatol adunk, amelyet 60 gr kálilúgból és 
90 ,Qr vízböl készítettünk. A forró lúgoldat a ricinusolaj 
szeszes oldatút mclcgités nélldil is mJOr,,an s:appanosilja. 
mert a bekövetkezö kémiai reakció hölenneléssel jár és 
a keyerék hőfoka 60-65 C0 -ra melegszik fel. Az elsznp
panosodús befejeztét az jelzi, hogy a keverék zavaros 
színe megtisztul. Ekkor a szappanosodoll keverékhez 
adjuk a formaldell\'cl oldatot, illó olajat, összerázzuk és 
egy napi ú1lús utún a kcycrékel papíroson szíirjük. 

~Ia a ririnnsolaj fclhnszniilúsa igen korblozotl és így 
a fenti kcszilmém·né'l le_gtöhli esetben a ricinusolaj pr'il
lúsúról kell .i::oncloskorlrrnnk. Hazai Z'Íros olaiaink közül 
alknlrnns erre G rélrn fi nnprnforgó. till;:n1n0. !cngericsirn 
olnj. lrnnlni. n\·Prs tisztított oln.isnY. 1oYi!h1)(i n fcnYö
,rrynnta kúlilúr.uJnl p}fi:'illíto!t sznnpnnn. n1nrlY0knPk ké>s?:i
tési módia csak anm·ihan lér cl a feni közölt elöiratlöl. 
hog-v t•löhh az obism·hól. Qrnntúhól va;:;,· olaihól a lúg
olclallal a l;:'ili'7nnnant elkészílii'd; ,,zcsz hozzúad:'isa n<;l
kül és a kihi'dl húliszappant oldiuk szeszben. maid lcc;
véc;iil elegyítjük a kcwrékhez a formaldchnl olclntot és 
illó ola.iat. 

A készílmém· cliíúllít:'1súra csak a repccolnihól ké
szült kúliszappan alkalmatlan. mert a benne lévö eruca
savas szappan fornrnldcln·d nldaltal Yízhen alig oldlwló 
keverékké alakul út, an1elvnek .színe zavaros zöldes
szfrrke lesz. Ellenb.en igen alkalmas a ricinus ola.i pútlú
súrn a nyers vagy trsztílotl olajsa\-, amely rendkívül köm·
nyen szappanosítható nemcsak kálilúggal, de kalium ca·r
bonallal is; a belőle elöúllílott kúliszappan szeszben és 
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formaldehydoldatban igen gyorsan és tisztán oldódik és 
habzóképessége kitűnő. 

A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy 
gyógycélokra ricinusolajjal, esetleg pótlásaként napra
forgó, tökmag, tcngcricsira olaj vagy rwers olajsavból 
elöállilolt káliszappannal vilúgosszinü formaldehydes 
szappanoldat nyerhető. Takarítási célokra, bcte,gszoba 
fertöllcnilésére azonban a nyers - kevésbbé tiszta - sö
tétebb szinü szappanos fori1ialdehyd-oldat is mc,gfelclö, 
amelyet lenolajból vagy úrubeli nyers káliszappanból ál
líthatunk elö. 

I\:ülön 1\.cll n1egen1lékcznen1 n készítn1énv derílf~séröl 
és szüréséröl. Dei·ítésre Jenalkalmasahlmak lalúltam a 
terra siliceael, amelyet fino;1 poralakban 1 ~(, mennyi
ségben a dcrílcndö oldathoz adunk. nzzal jól összerúzzuk 
és a nyert csapadékot leülepedni hagYiuk. Ihcn módon 
krisl!1hliszla nklalol nvcrünk 10-12 óra alatt. amchnek 
útólagÜs szürése sürü Szö..-ésü szíírüzsúkon törll~nhct. Ér
dekesnek. tarlon1 n1c.gcn1lítcni nzt. hogy n k('.sziln1énvhcn 
levő szappanolclat a formalckhydet ohan erősen köti, 
hogy szabadon úlló szüriizsúkokon hosszabb szürés ulún 
is púrolgús úl.iún formaklehvd-wsztcség alig yoll kimutat
ható. Ennek dacúrn célszcrü a szíírésl zúrl cclém·bcn el
helyczcll szüriizsúknn (pl. na,gyohh pcrkolálorhan) vé
gezni. hogy n szürülicl-:i-·isl'g levegőjét a forn1aldchyd gő
zök ne fcrlüzzék. 

(..\ nclalim kiömlött készíl:rnérw formnlclehvd tar
talmút Jcgegyszerübhcn 10'/n-os ammónia oldallal (szal
miú], szesz) clesodorúllial.ink, illclw lckölhel.iük s ulúna 
gondoskodjunk azonnal a helyiség alapos szcllözlclé
s~ról.) 
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I\iilöi:félc ~WPf'111.os iorn1oldchyd olrluklöirnlo/;. 

38. szúmú clőirnt. 

Napraforgóolaj 
Kúlilúg 
Víz 

300 gr 
60 gr 
90 gr 

96°/o szesz 
Fonnaldehvd oldal 
Levendula ·olaj 

100 gr 
-1'!7 rrr h 

3 gr 

;mo gr napraforgóolajat kb. 3 liter ürlarlalmú szap
panfözöedénybe tesszük és enyhe lüzon 80 C0 -ra mele
gítjük. E közben oldunk 60 gr kúlilúgol 90 gr vízben és 
ezzel a forró lúgoldattal az olajat elszappanosíljuk olyan 
módon, hogy a lúgolclathól egyszerre 45-50 ,gr-ot adunk 
a forró ob.ihoz úllancló fözés és kewrgetés me11.ct::. 
ügyelve arrn, l1ogy újabb lúgadagol csak akkor acl.iltnk. 
a keverékl1ez. lia az rnúr egyenletesen '>Ítna úllo1núnyú 
lett. 

l fo ilyen módon :.z összes lúgolclalol a zsiracli'ld10z 
ö11löUük~ úgy a kcvc)·él:et. főzzük a te}ics cl:-;zappanoso·· 
dúsig. v:ipyis addi_[;, :,:.n1íg l;i-vett k.is részlete forróvízhc11 
liszli111 felolclódik. 

l~kko~· a kl•:-;z ~ :.-::1ppant szohahöfokra 1c11üljük, ·;zé-
1esszújú üycgcdényhc lesszük. 100 gr aG/S-os szeszt :147 
gr ior111aldch\d-olclalot és 3 gr laYandulaolajat önlf111k. 
11ozzú és az ÜYcgcl clzúrva n1indadclig úllani hagY.iuk, 
amíg a szappan feloldódik. !fa ez liekövelkezell, úgy a 
készítmény súh·úl yízzel 1000 gr-ra egészítjük ki és 24 
úrai úllús -ulún ·szürőzsúkon szü.rjük. 1-Iasonfó 1nódon ké
szílhclő el a készítmény búrmilycn zsirolniból, kivéve 
a repceolajat. 

9' 

39. szúmú elöiral. 

S:iilcsé_qcs anyagok: 

Olajsav 277 gr 
Kúlil úg 83 gr 
Viz 90 gr 
9656-os szesz 100 gr 
Formalclehycl oldat 447 gr 
Levendula olaj 3 _gr 

3 liter ürtarlalmú szappanfőző edényben 83 gr káli-
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lúgot oldunk 90 gr vízben. A forró lúgoldathoz 277 gr 
olajsavat csurgatunk állandó kever,getés közben és a ke
vi;;·éket melegítés nélkül addig keverget.iük, amíg az tö
ke,etesen elszappanosodolt, azaz kis részlete !orróvízben 
tisztán feloldódik. A kész szappant szobahörokra lehütjük 
és 0~zélesszájú üvegedénybe tesszük, hozzáadunk 100· gr 
96 ío-os. szeszt, 447. gr formaldehyd oldatot, 3 gr levendula 
olaJal cs :inny1 vizet, hogy a keverék súlya 1000 gr le
g:\'en. A~ igy nyert készítményt a szappan teljes feloldó
dasa utan 24 óráig ülepíljük. és szürőzsákon n1cgszürjük~ 

[{reosolos káliszappan oldat. 

E készítn1ény a I\T. kíadúsú n1nrrvar rryór1vszcrkönvY
be1_1 hivat.a~os és úgv készül, ho~iy 500 gr s~~a~;olajból élő
allllol~ kal!szappant 500 gr nyers kreosolban gőzfürdőn 
meleg!lvc feloldanak. Vörösesbarna szinü, tiszta útlútszó, 
kr-eosolszagú, sürü folyadék· keletkezik, amclv vízzel fcl
hígitva tejszerücn oldható. Ha súlvt helyezünk arra hoav 
a készítmény vízben tisztán oldód.Íék, úgy sesam ola'.i káli
szappana helyett ricinusola.iból előállíloll káliszappan! 
kell alkalmaznunk. 

,\ kreosolos káliszappan oldat clőúllilúsúra búrrnilYen 
zsírolajból, olajsavból va,qv sötélszinü fcnvöcrvantiiból 
clöúllílolt káliszappan is me.gfelclő. ·· ~-
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G Y Ó G Y S Z A P P A N 0 K 

,\ I\r. kiadúsú n1n_gyar !.f_YÓgyszerkön·yYhen a kövel
lzező ~zappanok. 11i vatalosnlz: 

a) SzUárc1 állon1ányú szappanoli:. 

Kemény s:ap]Xll1 (Sapo durns). 
Serlészsirhól kisózússal készüll núlron szinszannan. 

J\ szappanosílús gyorsítúsúra 90°/o-os szesz Yan előirYa, 
amely - mini az elözö fe.iezctek egyikében már lútlnk -
katalytikus alapon gy.orsil.ia a szappanositúsl. A szesz ma
gas úra n1clletl húlrúnya ezen eljúrúsna1<:. 1nég az is, l1og,y 
a szesz a szappanból l'özve is nehezen lúvolílható cl éo; 
későbbi arnsoclúsnak lehel okozó.ia. Helyellc célsze
rücn a1ka1rnazznk a szapp::u1osílús gyorsítúsúnal;;. azt 
szcrücn alkaln1azzu1z n szappanosílús gyorsilúsünal;;. azt 
a mód.iúl, amelv szerint a forró clszappanosilancló zsira
dékhoz forróvízben feloldott 25;, szappant adunk és ezzel 
cmulsióba yisszük a zsiradékot, amely a lúgoldatlal így 
l\.önr1ycn szappanosodik. 1\ Gyó,c,'!1szerkönYYi előirús így 
a kövelkezöképpcn módosul: 

'10. szúmú elöirat. 
S:ii/;ségcs miyugol;: 

Sertészsír 500 rrr h 

Sapo clurus 10 gr 
Nátronlúg 100 .gr 
Víz 1000 ar 
l{özönségcs konyhasó 125 gr 
Forró víz 400 ar 

GOO gr mc,gol rnszloll és mcgszürl ~sertészsírt kb. 
-4 liter ürlarlalmú edé1wbc leszünk. em·he tüzön 80 
C0 -ra mcle,gil.iük és hozzú'adunk 10 gr szappan és 100 gr 
forróvíz oldatát. A keverékei clszappanosit.iuk olyan 
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forró lúgoldallal, amelyel 100 rrr nútronlúcrból és 200 
vízből készítettünk. M • M 

1\z. elszappanositj1sl ~ l\gv végezzük, hogy a forró lúg
oldalbol egyszerre 4o-o0 gr-ol adunk a forró zsiradék
hoz úl.bndó főzés és kewrgelés rnellelt, ügyelve arra, 
hogy upbb lúgadagot csak akkor adjunk a keveré!J1cz, 
ha az mar egyenletesen sírna állománvú lelt. Ha ih·en 
módon az összes lúgoldalot a zsiradékl1oz önlöltük, ú"V 
a. kever?ket f őzzlik a lel.i cs elszappanosodúsig, vagyis a~l
d1g, am1g a keverék kis próbúia forró vízben tiszlún fd
oldóclik. Ez a leljcs elszappanosodús kb l'h-2 órai lassú 
főzés és állandó kevergetés közben fejeződik be. 

A szappanosiloll keYcréket most 800 crr forróvízben 
olcl.iuk és állandó főzés és kevergclés kö;hen kisózzuk 
?lyan sooldall~I, .amelvet 125 gr közönséges konyhasóhól 
es.40.0 ,gr. forrov1zhöl készítettünk. Ezl a forró sóoldatot 
szuropap1roson szürjük. n1eg. 

A konyhasó;>ldat ho7;ziwcli~sa ulún a sürü szappan
oldal lngan lolyo lesz cs 20-2;:> pcrcnvi l'őzés utún szin
~znppanra és k~tlilúgra különül el. :\ felsü színsznpprlnt 
ovalosan ~~ezc1Jük és rorn1úba önl.iük .. .\ incgszilúrdult 
sznppanL 1clvagdalva n1egszúrílju1z 2:)-;1() c: 0 hőrnér:-;ék
lel?n. Eltart.ús~ darahokhan, vagv porítrn jól zúrúcló 
cclenyben huvos sólél helyen történjék. 

Ornosi s:appan (Sapo mcrlicinalis). 

Scsmn olajból hasonló rnóclon készül, minl a keménv 
s:n,ppnn .. F'9ntos .tudnunk, 11ogy a sesnrnola.i pótlúsúrá 
v~lafz~ssz1nu hazru zsírosola.iniI1k. közül n napraforgó olaj 
krvaloan alkaln1as. 

"11. szúmú clöiral. 
,).:iik,r,·éq1 ·s nr1naqc1ll: 

Nnpraforgóola.i 500 gr 
Núlronlúg 100 nr 
Víz 1000 ~r 
I\.özönsé,qes konyhasó 125 ~r 
Forróvíz 400 :,r 

~ 

134 

KéSzilése teljesen azonos módon törlénik, mint ahogy 
azl a kemény szappannúl ismertettem. 

ffoliscappun (Sapo lrnlius). 
Sesamolajból kúlilúggd clszappanosilva készületi a 

I\T. n1agyar ~ryc\QY!>zerl\önyY. J.\ szappanosílús ,[,ryorsílá
súra - ha::onlóan a kcn1énv és orvosi szappanhoz - er1-
nél a k.é:->zíln1énynél is tön1ény szeszt ír elő a gyó~ryszcr
könyv. Ennek helyet tesiléséhez az elözü készilmenycknél 
ernlilell 2°/o forróvizes szappanoldalol alkalmazzuk. Igy 
az előirús a 1\öyclkezö lesz: 

ci'.l. szúmú elöiral. 

Sziikséges an)/CllfOk: 

Scsún1ola.i 700 gr 
Kúlilúg 1'10 gr 
\,Tíz 280 _gr 

700 gr sesúmolajat kb cl liter ürlnrtnlmú szappanfőző 
edénybe teszünk és enyhe lüzi'111 80 C0 -rn mcle,gítjük fel. 
A forró olajhoz kevergetés közben öntünk 14 gr szappan 
és 100 gr fo1Tóviz olclalúl. Az i.gv keletkezett sürü ernul
siút elszappanosíljnk olyan lúgoldaltal. arnelvel 140 gr 
kúlilúgból l'B 280 gr vizbiil készítettünk. Az clszappano
sílú:-t úgy végezzük cl, hof.!V n Iúgnlc1nll1ól cgyszcrrr c15-
50 pr-ol adunk a forró zsiraclékhoz úllandó fijz('5 (;s ka
Ynrgnlús n1cllctt. ügyc1Yc nrrD. 11ngv ú.inl1lJ lúgnl<}nlol csnlz. 
akkor ncl.iunk n kcycrékhez, l1n ~1z n1úr ('gvcn!ctcscn sírna 
úllomúnyú lcll. Ha ilyen mód'"" az összes lúgolclalol a 
zsir~'rlékhoz önlültük, úgy a kcYerékct. főzzük. a teljes cl
szappnnosodúsi.g, vagyis addig, :nníg kb;cll kis részlete 
!orrcwizhcn múr tisztún feloldódik. Ez a Lc!.i<:s elszappa
nosodús kJJ 1 1/~-2 órai lassú fözés l:s úllandó kevcrncll,_s 
közben fejeződik be. J\.z így nyert forró szappank.cve;ékcl 
lassú lüzéssel 1000 gr súlyra púrologtat.iuk hc .. 

Hasonló módon készithelünk kúliszappanl egyéb 
hazai lermclésü zsíros olajokból is. 
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b) lienőesállományú szappanok. 

43. szúmú előiral, 
Sztikséqcs anyaqok: 

Olajsay 700 gr 
Kúlilúg 161 gr 
'liz 322 gr-

700 gr olajsayat kh 4 liter ürtartalrnú szappanföző 
Nlényhe leszünk és hozzúőnlünk kis részletekben úllancló 
keYciqctés mellett olyan forró litgolclatof amelyet 1Gl gr 
l;úlilúgból és 322 gr Yízböl készitellünk. A nyert keYCré
kel ~zobahöfokon addi,r:: kevergetjük! nn1ig kivett kis pró
liúja l'orró Yízben tisztán feloldódik. Ekkor a kcyerékcl 
Yízfürdörc tesszük és 1000 gr súlyra bepúrologtatjnk. 

l\ó:(in•;)ncs ldili,s:appan (Supo llulin11s ucnalis). 

.\rubcli !.:é:-.;:íln1énY. n1n1.'.lvnek elö<'tllíl{1st1ra n legtöbb 
c:-ie!.hcn 11u1IndéLz:·dr~1dC~kol hasznúlnak. l~nnek n1cgfclc
löleg ö"szelClclc (•_.; úl101núnrn ':úllozr\: sZinc harnús. va.gy 
sülti!Jarna színü. 1 Iu húzihig ki~~zül. li.~Y készítés{:re a ll~g
olcsóbh "irus olaiokal (len·-. repce- és kcndcrnlaj) lwsz
núljúk fel, fülec. nn1». liszlitallan úl!apotban. (Készítését 
lúsd: Kúfüzappnn fe_iczctc :ilatl.) 

e) Szappanszeszelc 

:\ I\r. kind:lsú ~Ingynr (.;\·óg:.·..,zerkönyvlH'll két szap
pan-.:zesz hiYalnlos: 1nindl.::c[ti·) húzil:~L( készül. :\ sznppnnns 
szesz (Spirilus saponnlus) núl.ronszappanl larialmaz, míg 
a kúli szappnnszcsz (~.ipirit11s :.nponis kali11i) kúlisznpn:111-
tarlalmú híg ő?.eszcs oldal. .\!i„d a kcttö l:m•.ndul:i objjnl 
lllatositolt ké:-;zítrnény. 

Sflfrit11s saponal11s Ph. I1. IV. 
44. 'lúmú clőiral. 

S:iil;séqcs on!laqol;: 
Hicinusolaj l(JU gr 
96°/n-os szesz 600 gr 
Nútron]úg 13 gr 

\Tiz 2&5 gr 
Levendula olaj 2 gr 

100 gr i"icinmolajat szohahőfokon oldunk 100 gr 
96%-os szeszben„ Az oldathoz kevergeti" közben adunk 

·olyan forró litgoldatol, amelvcl 13 gr nútronlúgból és 2·5 
gr Yizből készítettünk. Ha a lúg az olajat elszappnnosi
lolla, úg-y tiszta, úllútszó oldal képződik. amelyet 500 gr 
% 0/o-os sze~z. 2GO gr yíz és 2 gr levendulaolaj keveréké
ben oldunk. ,\z oldntol_ egy napi úllús ulún szűrőpapíron 
megsziírjük. Ricinusolaj helvdl olajsavat is alkalmazha
tunk a l'iiYetkczö c1űirús szerint: 

45. szúmú előiral. 

S:iil;séqcs WHfnCJO/;: 

Olajsav 100 .W 
nGo /o-OS szesz (;Qf) gr 
0;úlronlú.L: 
Yíz 
LcYcnclnla olai 

15 gr 

2 gr 

Elkészíl ési 111c'1d azonos n µ.yú~.\·szcrkönYYi készít
n1éunYel. 

Spiriim soponis f;ulini Ph /!. !\'. 

4G. szúmit elöiral. 

S:ii],',<..;(;!fCS Cll1.lfClf!Ok: 

Sesam olaj 200 gr 
9fi~~-os szesz 5:JO gr 
Kúlilúg ,10 gr 
Víz 228 gr 
LeYendula olaj 2 gr 

200 gr sesan10Iuja\. 200 gr 9GSf--os szesszel összekcYc
rünk és 50-f\O C 0 -ra melegítünk fel. A keveréket elszap
panosít.iuk olyan forró lúgoldaltal, amelyet 40 gr káli
li'1ghól és ,J8 gr Yízhöl készítettünk. Ha a keYerék feltisz
tult, úgy a scsamola.i szappanosodúsa 1ll(1r bcfejczőclüll. 
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Ekkor a szappant feloldjuk 338 gr 96%-os szesz, 180 gr· 
víz és 2 gr levendula ola.i keverékében és egy napi állús 
után az oldatot szürőpapiroson megszürjük. 

A Spirilus saponis kalini előúllilúsiihoz is alkalmaz
hatunk olajsavat a következő előírás szerint: 

cJ7. számú elöirat. 

S:iikséqes mu1aqok: 

Olajsav 
96°/o-os szesz 
Kúlilúg 
\Tjz 

Levendula ola.i 

200 gr 
530 gr 

4() gr 
222 gr 

2 gr 

Elkészilési inódja azonos a gyógyszerkönyvi kL,:-:zit
ménnycl. ~Iindkél sznppanszcsz elöúllilúsához a lc!l i·s 
repeeobi kivételével búrmely hazai zsíros olaj fellia'"
núlhaló, tennészelescn lonlos az, hoc,;y a felhasznált zsí
ros olajnak megfelelő kúli vagy nútronlúgot alkalmaz
zunk a szappanosfü1sra. (Lúscl: 1. Túhlúzal.) 

d) Pélszappanok. 

( U nimenl umo k.) 

Sürün-folyós, yagy kocsonyús úllomúnyú készitmé
nvck, arnelvekel felhasznúlúsi rnócl,iuk ulún keneteknek 
is .. nevczneli: Helyesebb a félszappan· elnevezés, amely on-
11an ered, hogy ezeknek. a késziln1ényeknck. egyik. alkotó
része szappan vagy szappan<:>zcrü anyag. E készítn1én_yck. 
l\.özül a I\". kiadúsú i\Iagynr _Gyúgyszcrkönyv15cn a kö
velkezök hivatalosak: 
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Linimenlwn ammo11i a tum. 
Ph. II. IV. 

1ln11nónicis olaj. 

48. szúmú előirat. 

Scilkséqrs llll!JWJOk: 

Sesnmolaj 720 gr 
Olajsa; 30 ar 
10°/o-os an1n1ónia-oldat 250 gr 

Az alkotórészeket a felírt sotTl'nclbcn összelöll ye 
erősen összerúzz1tk. n1nikor egy rehér .szinil, a1nn1onia 
szaCJú sűrü en1ulsió kclelkezik. 

n s'esarnolaj helyett 11az'.li zsíroso1a.iok is relhasználhn
tók a fenti összetétel szerint. 

Li nimcnl wn sa ponal mn cam ph nrnl mn. 
Ph. H. IV. 
Opodcldol;. 

clQ .• szúrnú elöiral. 

S:iU;s„'qcs all!JCICfO/;: 

I\.er11ény szappan 70 ,gr 
OQO/o-os :-:zr~z R70 .gr 
10<;(:, ..:\n1n1onia-oldal 25 gr 
Lcvcnclnla olai 5 gr 
Rozn1arin olaj 5 ur 
J(ún1for 25 ;{r 

70 gr l\.en1ény szappant 870 g~· \Hl~.(1-os szcsz1ien 
(60-65 C0 -on) Yizl'ünlön melegil\·e íclolclun1c Az olclal
l1oz adunk. 25 ~r 105S-os an11nonia-oldatot, 0 gr l„even
dula 5 rrr Rozinarln-o1a]al és 25 gr kún1fort. ..:\ rnég n1c
lea' ~ldttlol 900/0-os szcSszcl 1000 gr-ra egészítjük. l\.i és 
szŰröpapiroson n1egszür.iül~; n1ajd opodeldoco_s ~1vcgekh? 
töltve lchütjük. amikor '21lánL a lest melegenel olvado 
áttetsző kocsonya képződik. E kocsonyúsodús oka az. 
hogy a ken1én·y sza12_pQn1~an . lévő slcarins~Y<_lS .szrq~pan 
(núlrium stearinút) csnk lorrn szeszben olclochk, lchulve 
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ol(lhatallanná lesz és k.ocsonyaszerűe11 r11cgdern1ed. 
l\Iiulún a készítmény tömény szesztartalma folytán 

líizveszélycs, gyakran előfordult, hogy n1clc,gitve a keve
rék. n1eggyulladt; sú1}·os szcrcncséllens('.gcket és labora
tóriumi tüzeket okozott. Ez a körülmé'nv indíloll arra, 
hogy módot keressek, illet\c elö:'1llítúst dolgozzak ki hi
dcQ úton - lnclcgílés 1dzúrúsúval - türténü opoclclclok. 
készítésére. Ezen elöírús szerint. a1nclvct. az Eovelcn1i 
Gvógyszerészcti Intézel aalenusi lahor<itóriurnúlj;ii dol
gozt"Ún ki. Yalóban miriden mclc.Qitc's né,lkül. lehúl lüz 
kizúrúsúrnl készíthetünk szohahiífokon (2.1-.:..23 C0 -on) 
opodeldokot és pedig olvan módon. hog\· a nyert készíl
ménv szohahömérsékleten csak kh. l'h-2 óra elteltéwl 
szilúl·clul 1ne.g; ÍQV ~zürése és f1vegckhc t<lll<..;sc - nagyobb 
n1ennyiségck clüúllítú:-:únúl is - l\ényrlinesrn clvé,.gcz
hetö. 

l~z az elöir{1s nzon alap..;.r.ik, lio~v <l stearin nnsr-os 
·'Zl'Szben. t'ntnpltor (•.s illóolaj ml'llell 24-23 C0 -on jól 
oldható l'~ ha az oldalhoz a slcnrinnnl pnven{'r[(•kü lúrr
oldalol önliink. úgy uz ös.szeö11tölt oldal ]1illa1{atok al~tt 
n1c,qdcrn1cdnc. 1ncrl a krlelkc'?.l'll stcarin;;zappnn szeszben 
hidegen 1núr Errn oldódik. 

Az oldat azonnali megszilúrclulúsúl irlöhelilcn késlel
lrlhetiük. kevés t'ölös an1inónin olclnl l·s ,Q\icerii~ hozz(1-
f1clúsú:·aL I·Iogy pedig a J;:l:szítn1én\- 1norzs{tlódó sznppnnt 
ne acl.1on, czc'n t\gv srgítünk, ho,~:rv YC.Qvrs sznppanosítúst 
alkalmazunk: ciznz a steaf'in felél l;úlilúggal. felet nútron
lú[!,Qnl szappa11osít_juk cL ruiúltnI a készít1nénv ú1101núnY:1 
lúgyahh. johhan kenhctö lesz. · „ 
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E: u: elöirai n köuclhr:ö: 

:íO. szúmú clöiral. 

S:Oi;séqes WllJ"Cfn/;: 

Stearin (reszelt) 'iO w 
Cdiccrin :)0 !!r 
l\ún1for 23 nr - ~ 
Levendula ol:i.i :1 gr 

Rozmarin olaj 
96 j-é-os szesz 
Eálilúg 
Núlronlúg 
10°/o ammonia-oldal 
Dcszlillúll yjz 

5 ,.gr 
800 ar 
5.80 gr 
il.80 gr 

95 crr 
lSO gr 

50 gr reszelt slcarin port, 50 gr glicerint, 25 gr kiun
forl, 5 gr Jeyendula és 5 gr rozr~;arinol~jat0800 gr 9'1°/o-os 
szeszben· feloldunk. 11: old"t /10{0/;a 2n C legyen. Ha a 
stearin a keverékben tiszlún feloldódolt. úgy hozzáönl.iük 
a köYetkezö lúgoldalot: 5.80 gr kálilúg, :l.80 gr nátronlúg. 
180 gr desztilhlt yíz és 25 gr 10j~-os ammonia-oldat. A 
lúgoid(/t hőmérséklete is 25· C0 -t'r ICffllCil! 

Az összeöntés pillamüúban opalizúló szappanoldal ke
letk.czik, an1clv crüs összcrúzúsra nzonn~11 eltiínik.: az ol
dat feltisztul ''s papiroson szíirhelö lesz. Cé,lszcrü a mcg
szürt és üvcnL•khe Clnlüll késziln1ényl nzonna1 ]cduga
szolni és !l\·~oocltnn úllani hagvni. I\\·cn 1nódon 2-1-25 
C0-ú hclvü.;6gJ;-:_:11--kfL 11/-::.-2 óra alnll a készit1nl~ny ÜYC,Q
szcrü ko~csoi1'vúvú der1necl. 

I\.ülönös ·' uond forclílandó a lú,ganvagok pontos lc
n1érésérc, n1c~i elirnkcző csetllcn a n1egszilúrdull '.:.észít
mérwhen szappan. vagy stcarinkristúh·ok képzöclhetnek. 

Az ígv készüll opodeldok .iól kcnhelö. kellö szilúrd 
úllomám:ií. Olrnclúsponlja 38-·10 C0

• tchúl ny:'lron is el
tartható· készilmélwt ad és feltétlenül kiküszöböli a tíiz
vcszélvt, mert elkészitéséhez melegilés - nyílt lúng -
ncn1 sZükségcs. :\ 1.:.észit('.s nlntl terrn(~szctescn ÜQyeini k.ell 
arra, hogy a laboratóriumban nyill lúng ne égjen és senki 
se dohúnyozzék! 

Az ritóbbi idiibcn többen próbál/;o:la/; /i(lson/6 /;é
.~:iln1énr1ek eléiállitásdnnl. E:eli kö:ül s:oünhöfoJ\·on. rnc
legílés id:árrísriual fenti c~öirrísi m~do.11101: kí~ül„cg11.sen.1 
/;észiil, mert rrnndcni/; lIJrÍlllolt el1w·as 2D C fololl1 lw
mérséklclcn oldatja s:cszbcn a stearinl 1wm1 a s:appant. 
lg!J lermés:elescn a W:t>rs:él.t1l csal; az rilt"lmn ajánlnll 
elöcillítcisi mód zcírja /;i tökéletesen 
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KOZMETIKAI SZAPPANKÉSZÍTMÉNYEK 

Ebben a csoportban lúrgyaljuk azokat a szappantar
talmú készilményeket, amelyeket a gyógyszerészek húzi 
laboratóriumaikban úllilhatnak elő. Ezek a készítmények 
a k.övetk.ezök.: 

Fogpépek, 
Fogporok, 
Napolaj ok, 
Tej krémek, 
Hajmosó porok, 
Hajmosó szappanoldatok. 

FOGPEPEE. 

Krnöcsúllomúnyú ízesített és illatosított pépek. ame
lyeket fogtisztilúsra és úpolúsra alkalmaznak. Leginkább 
ónlubusokban lezúrva jönnek forgalomba. 

Allwiórészdc: 
1llapa1111agolc feltétlenül csak olyan semleges halúsú 

anyagok lehelnek. amelyek a fogzornimcot tisztilják, de 
me,g nem túmadjúk. Fclhasznúlúsuknál rendkívül fontos, 
hogy a legfinomabb őrölt és szilárd anyagokat dolgozzuk 
fel. A leggyakrabban allrnlmazolt alapanyagok a követ
kezők: calcium carbonicum, praecipitaturn, Magncsium 
carbonicum, Kolloida!is Kaolin. Talcum vcnetum, Cal
cium phosphoricum, Iris rhizoma pulvis. 

Kötöanyagok: Glicerin, Cukorszirup, Gumiarabicum
oldat, Tragakantha-nyák, Carraghen-oldat, méz, víz, 
Thylose. 

Hab:::óst elösegliö anyagok: Sf,!po durus, Sapo me-
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<licinalis, Sapo kalinus, Saponin pulvis, zsiralkoholszul
fátok. 

E;clesiiö ant]Cigok: Cukorszirup. méz, keményílö
szirup. saccharú" (-140-szeres édcsílüértékü)._ 

Illatosító an!Jaqok: Tcrrncszetcs 1lloola.1ok: Oleum 
Anisi nilgaris, Olcum Focniculi, Oleum ~Icnth::ic piperi
teae, Olcum Carvophyllorurn, Olcurn Carv1, Olcurn 
Thvmi, loYúhLú stearoptcnek: Mcnthol, Thyrnol stb. Az 
illatosiló olajok magas clcsinficiitló értéküek is! 

. Fesiékaáyaqok: Csak (trtalmallan festékanyagok al
kalmazhatók! Ih·enck: Carmin, Eosin, Cochemlle, Rhoda
min. Ujabban a'restéknélküli fehér fogpasztúk i,gen ellcr-
jecllck. . . 

Fcrtötlcníléi rmyoqnk: Tllóola1ok, Snhcylsm-. Phenyl
salicylnt, Chinosol, Chlorsnvas kalium. Benzoesav. 

!J[/\BZÖ FOGPÉP EI ... őIR:\TOii:. 

1\ fogpópck clöúllítúsúnúl különösen n kövclkczők.et 
tartsuk szem cliíll: 

.1\z nlkotúrészck. ö:-1szckevcrésél csak ép. ::::omdnco:olt 
iémcdénycklicn végezhetjük cl. Szappan oldúsúra mindig 
vízfürdőt alkalmazzunk. 

Sznppnnos arrvar~ok. .~1ic~ri1~. c1i1~.orszirup, ~~:ngn
kanlha-nvák. stb. kcwréké't mrnrlrq lc/wlPc ltc\"Cr]uk a 
n1cgszilúfl é~ egyenletesen elkevert nlap~nyagl1oz, n1crl 
a meleg szappnnolclal a cnlciurn és magnesrnmcarb_onallal 
cemenlszcrű szappant képez, amely a tubusokbol nem 
nvomható ki. 

„ A hidecren összekevert pépet illatosílsuk, majd écle
silsük. Az é'clesilésre leginkúbb saccharint alkalmazunk, 
ameh·et kevés vízben oldva adunk a péphez. 

i~estésre a felsorolt festékek valamelyikének vizes 
vagy szeszes oldatát alkal_mazzuk. Vizes ?lclainríl a [esté: 
kckct a sacclwrinnal em1ult nem olclhat111k, meri a sa~1 
kémhatriszí saccharin a szerves fesiékek legnarmobb re
szél halványítja vagy színteleníli! Erre egyébként a pép 
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festésénél is legyünk tekintettel, és erősebben fessünk. 
mert a pép színe ellartrís alatt is lwluányodik! · 

I·Iabzóanyagok. n1egvtllasztúsúnúl figveljünk. arra, 
hogy vagy szappant YUf.'Y saponint, yagy zsiralkoholsul
fonntot alkalmazzunk. E.lf!liitt pl. szappant és zsiralkohol
wlfonalot alkalmazni célszeríillen. mert eqymcis lwbzóha- · 
trisál nem seqíli k elő. sőt qcilolfák 

Glicerines fogpépek készítésénél cgves előirnlok sze
rint az összckcwrt pépet 1-2 napig :iilani hagyjúk. Ez 
az eljárás csak abban az esetben alkalmazható, ha a pé
pet zcirl edénybc.n tarljnk el. a maqas qlicerintarlalmté 
pép a lcveqő nec/1>esséqél fe/peszi. Ílf!! eréíscn felhíqnl ég 
hasrnrílhatallanná Páli/; a tnbmlőllésrc. Uurnnczérl üavel-
.iünk a tubusok lé~gincnlcs lczúrúsúra is! .- ... .--, .. 

l\Ia a fogpépeket habzó és nc1nhal1zó 111inüsé,gbcn 
hozzúk forgalomba. 

l,/iccrin larlalnmnwl. 

.c\z Egyctrn1i GYógyszcrószeti Intézet clöirúsa. 

51. szún1ú clöirat. 

Sziikséqes anyaqok: 

Sapo meclicinalis puh. iO gr 
Calc. cnrhon. pp. 2'14 gr 
Glicerin . 346 gr 
i\focilago gnrnmi arnhic 40 gr 
Saccharin ('UO) 0.08 gr 
Rhoclamin pulv. 0.0'1 ,gr 
Aqua c!esl. 80 gr 
Oleum i\fcnthae pp. 10 g1• 
Oleum Focniculi 2.40 w 
Oleum Anisi vulg. 4 gr 
Menthol 2 gr 

14-1 

70 gr Sapo n1cdicinnlis pul\'ist. 60 gr dc:'-'.ztiilúll vizeL 
346 gr gliceri11t kb. 2 liter ürlarialn1ú zon1úncozott 

vízfürdőn fe!olrnszt.iuk. a forró olcbtot 4-szercs 
úlszürjük, I.:ihiilesiq itcpcrfilk és dc~ztillú1t yizzcl 

gr-ra c,gészitjük ki. 
I\.özbcn r11egfclelő nagysúgú zon1úncozotl Yag'/ porccl

Ján mozsárba szitálunk 26'1 gr Calc. carhoníc pp.-ot (VI'i 
ezzel a kihüll szappanos keveréket pasztává cloigozzuk 

cl. Hozzáadunk cJO gr lliuciinµo gurnmi arabicit; 0.08 gr 
saccharint, 10 gr dcsz!illúlt Yizben fcJoldva; n1ajd O.Otl gr 
Rhoclamint szintén 10 gr cleszlillúlt vizhen oldva és az 
olclalol vattán szün·e, végül a pasztát illatosil.iuk 10 gr 
Oleum Mcnthac pip„ 2.40 gr Olemn Foeniculi, '1 gr Olcm„ 
,l\,nisi, 2 .Qr i\ícnthol oldnlúyal. /;,,,. tök.életescn cgynernü 
pasztát azonnal luhnsokba töHiük. 

;1: Equctc1ni r;!JÓ.rf,l]S:crés:cti Inié:c[ clöf1 iÍSCl. 

52. szútnú elöirJ.L 

Sziik.<:.·éqc.;.,· anya_qok: 

_,:;x;: Tcxnpon (z~irfl.11.:ohol~ulfonat) 21 .:..::· 
·:-\f> (~alciu1n cnrhonicu1n pp. ,12(; .~r 

._;:t: J\1agne~i1un carboriicu111 30 .~:· 
Glicerin G20 ~T 
Saccharin (!'1ffi O.HJ gr 
Rhoclamin O.O:i m· 

~~. 

Olcum Men!hac pip. 10 .~e 
Oleum Focniculi :3 !!,r l Oleum Ani>i rnlgari' 5 gr 

>i/ 500 ;:.e~~:~:,'..inhen .vízfürdőn mckgit~e íe:·ldunk 24 
"'>{:· gr n1cs~szilúll 'fcxapont és a k.cyerék.cl lehűljft1.:.:. állnndóai:1 
.>·;·:·.·kevergetve, szohnhöt'ol.:.:.ra. 
:·<:::. I\.özbcn 1ncgfclclö na . .c,ryságú zon1úncozotl vag-y por-

. cellán mozsúrkrn szitúlunk '12G gr calc. carhon. pp. éE 30 
gr ~ilagnes. carbon.-ot é~ ezzel a kihült glicerines keveré-

:'.!: ;· 
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kel. paszlúvét dolgozzuk el. ,\ P'"ztút édesítjük 0.10 gr Sa
c<:harin Cs 10 gr glicerin oldalúval, HHt.id resl.iük 10 gr 
glicerinben oldoll 0.05 gr Hhodamin pulv.-szal. Végül il
Ínlositjuk 10 gr Olcum Mcnllrne pip„ J gr Olcum Focni
cu!i 5 or Olenm Anisi n1lnaris és 2 or :\knlhol olclatúYal. 
1\ ti;kéi~tesen r,[_(ynr111ü pn;zlút azo111;ril tuhu:-;okhn tölt.lük. 

5:i. szún1ú elöirnl. 

S:ii/;séqcs c1111/CffJOk: 

Calc carbon. pp. 320 gr 
Sapo mcdicinalis pulvis 5fi gr 
Saccharum album 10 
Aqua clestillata 90 gr 
Glicerini J.10 gr 

9696-os szesz 
Thymol 
l\Ienlhol 
Olcurn Jk11tl1<1<• p1p. 
Olcnm Eucalipti 
Oleun1 .-\nisi yul_L(ari . ...: 

50 gr 
O.fi gr 
0.·1 gr 
7.Ci _gr 
;1,::; gr 
n.:1 gr 

5fi gr Sapo mcclicinalis puh·ist l líl w glicerinbcn és 
50 or t){)O/o-OS szeszben rcJoJdunk; l!Q\"Hll('::;ak fcJolclunk 
10 'i{r cul;_rol DO gr vízben. .\z old~ltokal összeöntjük; 
gazc-n 1negszür.iük és kevergclye szob::i.höfokra hüljük le. 

I\.özbcu n1c.gfclt~lü _ un.gysúgú zo111únco~ Yagy po_r;(:llú,n 
mozsárba szilúlunk 3'.W gr Cak. carbon. pp.-ol (\' l) cs 
ezzel a fenli lehűlt. oldatot paszlúYú dolgozzuk cl. A pasz
tát illalosil.iuk O.G gr ThYrnol. OA ~gr i\Ienlh?l, 7.~ ,gr 
Oleun1 l\lenlhae pip .. :-3.5 gr {)leun1 I~uenlypt1 es 0.„) gr 
Olcum Anisi rnlg. oldatúrnl. 

1\ lökélclcscn cgyncn1ü pn.-.ztút uzonna! tubusokba 
tölt.iük. 

Hö 

JIABZó FOGPEP GLICERIN NÉLiiüL. 

A: E9yclemi Gyógys:cres:cli lnlé:cl cliiinisa. 

54. öZúmú elöirut. 

S:iikséqcs all!/agok: 

Texapon (zsiralkoholsulfonat) 
Calc.. carhon pp. 
Jlagnesiun1 cnrbonicun1 
Tragacantha pulvis 
Syrupus simplcx 
Sapo meclicinalis puh·is 
,\qua clestillata 
Saccharin ('HO) 
f{hodan1in 
Olcum }.fenthac pip. 
Olcum Focniculi 
Olcurn .:\nisi Yulgaris 
:\lenthol 

21 nr 
~ 

.141) gr 
20 gr 

7 gr 
:1~ gr 
35 gr 

,,~() gr 
0.2 gr 
íl.O"í gr 

Hl nr 
~ 

2„1 gr 
4 gr 
2 gr 

10, Qr Sapo mcclicinalisl fcloldunlc Yízfürclön 35-40 
f: 8 -0n .:1:3() or clcszlillúlt yjzlJcn és úlszürjük l'ÓQVSZCI'CS 
gazc rélege1~ 7\fn.id 7 gr Trngacanthn nort c:ldörzsölünk 35 
,~r Syrupus sin1plcxel és hozzúncljuk n fenti szappanos 
kc;;créket. Ilven n1óclo11 síírü. C[fYncn1ü szappanos kc
Ycréket nyerÚnk, an1c1Yel péppé dörzsölünk cl 2·1 gr 
1'exapnn pulyis, .·J.t{) gr c:alc. carbon. pp .. 20 gr l\Jng
nesiun1 cnrbonicun1 n1cgszitú1l (\TI) ós összekeYerl pqr
keYerékkcl. A pépcl édesítjük 0.2 gr Sacclwrin és 10 gr 
clcszlillúlt yiz oldalúval, majd fcsliük 0.05 gr rhoclamin 
és 10 gr dcsztillúlt Yiz olclalhal és Yégül. illalosil.iuk 10 
gr Oleum Menthac pp„ 2.4 gr Oleum Foeniculi. ·l gr 
Olcurn ,\nisi yuJ.g„ 2 gr i\Ienthol olclalúrnl. 

;\ leliescn ee,ryncrnü pépet azonnal tuhusokba tölt
jük és .iól elzárjuk. 
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NEl\I HABZÓ FOGPÉPEK. 

55 . .szú111ú elöirat. 

Súikséges anyagok: 

Calc. carbon. pp. 
Iridis rhiz. pulvis 
Kalium chloricum 
Kaolin pulvis 
Glicerin 
l\Iuci1ngo gun1111i ara1)ici 
Oleum i\Ienthae pp. 
Oleum Focniculi 
Oleum Carvi 

500 gr 
75 gr 

100 gr 
25 gr 

200 gr 
100 gr 

10 gr 
2 gr 
3 gr 

500 gr Calc. carbon. pp„ 75 gr Iriclis rhiz puhis. 100 
gr Kalium chloricum (KClO:i) és 25 gr Kaolin pulvis meg
szitált (VI) és gondosan elkevert porkeverékét péppé 
dolgozzuk el 200 gr glicerin és 100 gr llfoéilago gumrni 
arahici oldatával. A nyert pépet illatosít.juk 10 gr Oleum 
Mcnthae pp„ 2 gr Oleurn Focniculi és 3 gr Oleurn Carvi 
keverékével és azonnal lubusokba töltjük. 
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5G. számú előirat. 

S:iikséqes anyaga/e: 

Tragacantha pulvis 
Glicerin 
Aqua dcstillata 
Calc, carbon. pp. 
Hhocbmin 
Oleum Anisi vul,garis 
O!cum Focniculi 
Oleum llfrn'hae pip. 

3 gr Tragacanlha · • rl (\'!) 

3 
160 

85 

gr 
gr 
gr 

(j00 gr 
0.05 gr 
0.2 gr 
2·5 gr 
:J gr 

eldörz>ölünk 160 gr gli-

cerinne! és a keverékhez öntünk GO gr meleg dcsztillúít 
vizet. A nyert sürü péphez adunk 400 gr Colc. carbon. 
pp.-ol, amélyet előzőleg a VI-os jelzésü szitán átszitáltunk. 
Sürü pasztát nyerünk, amelyet Hhodamin 0.05 gr és 25 
dr desztillitlt víz oldalával festünk és illatosilunk 0.2 gr 
Oleum Anisi vulgaris, 0.5 gr Oleum Foeniculi és 5 gr 
Oleum Menlhae pp. keverékével. 

Az egyenletes pépet azonnal tubusokba lőÍl.iük. 
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IHBZÖ FOGPORO!i:. 

57. szún1ú elöiral. 

Szilkseges anyagok: 

R 

Calc. carbonic. pp. 1000 
100 
fl09 
150 
20 

crr 
.~ 

gr 
,Ql' 

gr 
or 

Iriclis rhiz. pulYi:s 
l\Ia_gneshnn carbonicu111 
Sapo rneclicinalis pulvis 
Oleurn i\Ienthae pp. 
Olcum Carvi 2 gr 
O!cum Thymi 0.3 gr 

~ 

0 K 

1000 gr calc. carhon. pp .. 100 gr Iriclis rhiz. pnhis„ 
600. gr i\Ia,Qncsium carbonicum és ·150 gr Sapo mcdici: 
'.ialis p:ilv1s porkcYCrékét a VI-os szilán úlszitúliuk és 
rllatosJl,Juk 20 gr Olemn i\Icnlhae pp .. 2 gr Oleum Carvi és 
0.3 gr Olcum Thymi keverékével. 

58. szúmú elöirat 

S:iil;sé.qcs a1111nc1ok: 

Texapon (zsiralkoholsulfonat) 20 nr 
e ~ 

alc. carhonic. pp. 750 gr 
i\Iagnesiun1 carbonicun1 150 nr 
Natrinm hicarhonicum 100 ;:;r 
Oleun1 :\nisi YtI1garis 0.3 ~r 
Oleum Cal'\'i 4 gr 
Oleum Menllrne pp. 10 gr 

. 20 gr Tcxapon. 750 gr Calc.. carbonic .. pp., 150 gr :\lag
nesmm carhomcnm és 100 ur Natrium hicarbonicnm errv
nemü, szilúll (YI) porkcver'.ékel illatosítunk 0.3 gr Ole~in 
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Anisi, 4 gr O!cum Cani és 10 gr ülcnm Mcnth"c ;1p. 
keverékével. 

NE!\i ff:'i.BZÖ FOGPOROii. 

59. szamú elöirat. 

S:iikséges cmyagok 

Calc. carbonic. pp„ 500 gr 
e 1 l · ._,oo a ciun1 p iospor1cun1 gr 
Nalrium hicarbonicum HO gr 
Kaolin 100 ~r 
Olcum Cal'\'i 2 gr 
Oleum Eucnlypti 0.5 gr 
Oleum l\Icnlhae pp. 10 gr 

50 gr C1k. carbonic. pp., 200 gr Calc. pho~phri
cum, HO gr :\atrium bicarbonicurn. 1011 ;cr haolrn 'gy
nemü, úlszitúlt (YJ) porke\'crékét i11"losíl.ink 2 gr Okurn 
(~arYi, 0.5 gr ()Jcnn1 ]~ucul~:pti t~s 10 gr Cl1eu111 :\Icntl:n\'. 
pp. kcverékéYCl. 

GO„ s.zú1nú elüirnt. 

S:iiJ;s<'rfCs Cl111}'tgo/;: 

Iridis rhiz. puhis 150 ~r 
l\lrtgncsiurn car1Jonicun1 '.100 gr 
C.a]ciun1 rarlJonicuin pp. í:JO Qr 
Kalumin hnlrotartaricum 150~r 
], 1 l · 11' 0 [ 50 .Qr 'a „ a umm, su « • . . 

Anelhol 1 gr 
l\Ienthol l gr 
Oleum :IIcnlhac pp. 10 gr 

150 gr Iridis rhiz. pulyis. :300 gr ~Iagnesiurn cnr
bonicum: 750 gr Calc. cnrhonic. pp., 150 gr _Kal. hydrn
iarlaricun1 Cs 50 rir ti111:-:ó cnyne111ii. ::zitú1l (\' I) porkeve
rékél illalosíl.\uk lO gr Olei~rn C\lrnlltae pp.-bcn re!o!doil 
1 gr l\Ienlhol b 1 gr Anetliollal. 
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, .. :\ na1?0.l:-l.!ok. - rnint elnevezésük. is 111ulatja - azl a 
ce!t :;zolgql.1ak~ ho,r.;-y napfürdüzés nlkahnúval n bőrfelü
letet a kis7:<'n:adústó1 óvjúk l's így n1egakndúlY0zzók n túl
zott naplecgesl. 

. -~ nap?la.iok_ leggyakrabban zsiros olnjok ~s parnffin
c:la.i kev.ereke1, amelyekben stearin és viasz is van jelen. 
E lce:•?re~cek bőrtápláló alkotórészei a choleslerintarialmú 
R.~:apJu::-s1r, esctle,g a tiszta cholcstcrin. :\ keverékek. 
~connyu k.enhetö::;égét és laza hnbos úl1on1únvút a hozzú-
1uk ndott viz (':-: az nblJrn1 rclnldolt hornx hjZ'to.sítjn. 

_.1..::nksr..í_qcs anyagok: 

Cholc.'lerii1 
c:era alba 
~\dcps ]~1iH:a anli\·dril.:11:-: 
lJaraffín. EqLJid. pur. 
Nntriun: horacicÚn1 
.:\qua dcstiiJaia fcrvide 

Slearin 

62: szúrnú elüirat. 

S:ük-:-'é.qcs an!Jagok: 

;) QT 

3 or 
8 ,gr 

7-1 gr 
2 Qr 
S gr 

150 gr 

Cera alba 
Paraffin. liquid. pur.. 
Bulyrun1 (~acao 
Cclt1Ccu111 
Vaselinum album 
I\.:aliun1 c.nrbonicun1 pur. 
Nalrium horacicum 
Aqua destillala fen-ide 

!. s:ármi oldal: 

10 gr 
20 gr 

5 nr 
~ 

5 ar 
~ 

15 ,gr 
15 gr 
7 CTJ' 

800 gr 

15 gr Kalium car!Jonicurn pur.-ot feloldunk 50 gr 
forró deszlillúlt Yizben. 

II. s:ám(1 oldal: 
7 gr natriurn ])oracicnn1ol feloldunk. 750 gr forró 

-vízben. 

lll. számú c,lclal: 
150 gr Slearinl, 10 gr Cera alhúl. :?:O gr Paraffin. 

liquid. pur.-ot, 5 gr Bulnum Cacaot, 5 gr Cetaceumol 
és 15 gr Yaselinum alhumol vízfürdőben mcgoh·asztunk 
f:s si.írü gazc-rélcgen útszürünl\:.. 

A III .. szúmú oldathoz előbb az I-es, majd a II-es 
szúmú oldatot adjuk úllnncló kevcrgelé$ közben, majd 
kihülésig kcYeriük és végül illatosíljuk. 

H3 ~zón1ú clöiral. 

S:iihsc~qe.': onyagnk: 

Celvl:ilkohnl . 
Par.affin. liqnid. pur. 
Cnra al11f1 
Adcps lanac anhnlricus 
Bulvrun1 C.acao 
Aqtia dcslillala 
Natriun1 horacicu111 

6 '·r Cclvlalkoho!L 27 gr paraffin. l1quid. pur.-ol. 10 
··r Cer~ alhúC 14. ar .\dcps ltrnae anhyclricml é, 3 gr Btlly-

----, 



ru1n Cacaot Yízfürdön r11cgolYasztunk és sürü .~azc-rClc
gen átszürjük. ~Iajd feloldunk ;) gr :\'atrinm lioracicu
mol 40 gr forró deszlillúll vízben és úllnndó kavargalús 
közben hozzúadjuk a felolrnszloll keverékhez; kihülésig 
keverjük és Yégül illatosíljuk. 

G4. szúmú előirat. 

S:iikse11es nm1aqok: 

Vnselinum album 
Adeps lanac anhydrirns 
Cholesterin 
Cet vlnlkohol 
Pm:aflinurn liquidum pur. 
(:era albn 
Oleum Sesami 
Natriun1 boracicuin 
Aqua dcstillata 

15 gr 
10 ,gr 

0.2 gr 
·l gr 

15 gr 
0 gr ;) 

15 gr 
0.5 gr 

;;5 nr 
h 

15 gr Vaselinum albumot, 10 gr \dcps lanac anhnl1·i
cumol, 0.2 gr Cholcslcrinl. •I .c:r Cetylnlkoholt, 15 gr Cc·ra 
albúl, 15 gr Scsa111 ul:.1.\al \·izfC!rc1ön nH:golyaszlunk. sürü 
,quzc-réLegen úlszüriül~. 111::-i.id 'úllanclú kaYnrgalús köz
ben aprúnként hnzzúndunk 0.5 gr Natrill!l! lioracicll111-
nak :>5 gr forrcl\·izes o!ch1tút. ,\ kenrékct kihülésig Le
verjük és Yégül illatosíljuk. 

Szn,ppanem uls:iók, nmdveldien Yizhen oldlialnl lan 
zsiradékany~1gokat - sle~1rin, celnceu111, pararrinolai. :-;lb. 
- slenrinszappan t;1rl e.~.\·nc1nü -~'n1tilsióhnn. :\Iiinl }Jür
úpoló kré1nckHek cL-;ö:-:orhnn knz1nelikni szerepük van; 
búr operali\· lzlinikúk 1,.":c; li:c'Jrhúzak n1ütühclYiségeilien 
IT~iul kézkcnú é:-; bürpuhilú :-.zcrck is nn.~y jclc:ntl'i~L·.~.:..:cl 
b1rnak. Ezért hiyatalos a l\". kiaclúsú Magrnr Gvógyszer
l\.ön·<,'Ybrn is vgy hasonló ö:-:szctétclü kt•szitn1ény ,.l~n-
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· guentun1 SlenrÍni·· néycn. IIiYatnlos gYógyszerkészil111('11Y-· 
kénl yaló felvételét az Lelle szükség'essé. hogv ez a ké
::.zíln1ény bárhol egységes összelélclbcn és 1ninü:-:l·.~ln,11 
úlljon rendelkezésre n1inl gyógyúszali nnyag. 

„:l I\1
• kiodfisú Jlaq_l]ur G!!Ó.rJ.lfs:erkőnJ;!l hiP(tlalns 

J.-és:ílmérn1c. 

G5 .. szún1ú elöirnl. 

S:ii!.-séqcs an.11aqo/;: 

Cetaecum 
Stcarin 
l\aliun1 tarho11ieu1n pur. 
,\q11n clestillata i°<TYidc 

;35 ,Qr 
125 gr 

10 gr 
8()() 0]' 

200 ~!' 
gu l lns :\X. 

Glicerin 
Olcum Gernuii 

:35 gr Cctac.eun1ol, l'.2:1 gr S!earinl 800 gr forróyízhcn 
n1cgolvaszlunL: és úllandó keYcrgc!C::s rncllclt aprúnként 
hozzúadunk ol-ynn lúgoldatot, amelyet 1ll gr Kalium cnr
bonicum purumhól c's ~() gr dcszlillúlt ,·ízből készilcl
tünk. 1\ kcYcrt~kct 1ni11daddiQ füzzük, runíg a ~zappano:::o
dús bcrc.iczőclöll (a hnlizús mcgszünt). majd kihülésig 
kcYcrjük. és Yégül adunk..}iozzú 200 gr glicerint (•s ezzel 
a zilló ola.i,ial cgycnletesn clkeyerjük. 

A hiiború okozta nehi;z beszerzési lehetőségek cr<'ll
inényezlék nzL ho_gy n készíln1ény l\.él alkotórészét: ·a ce
laccumot és a glie<'rint pótszerekkel kellett hclyetksi
tcni. A cctncc11mol lcgcélszcriibhcn pararrinurn liquiclurn 
purun11nal; n glicerint pedig 2)r~os vizes gclalin olclai!al 
helyettesíthetjük. Az ilwn módon clké.szitell alúbbi össze
létclü stearinkrém oh·an kivúló rninőségiinek bizonrnlt. 
ho,qy rninclcn Yalószínüs(,_rc szcrinl akl\.or is n1rgn1uracl 
olcsóbb kézicladúsi cikknek. lw glicerin mór egy bé
kés idő bekövetkeztekor - korlúllanul rendelkezésünkre 
fog úllani. 

i\Z Eg:,'clc1ni GYórryszcrészeli Inlézclbcn kidolgozott 
glicerin nélküli stenrinhém összelélcle a következi!: 
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66. számú előiral. 

Sziil:séqes an11aqok: 

Parnffinum liquiclum purum 'l5 .gr 
Stearin 125 gr 
Aqua clestillala fervide 800 oT 

Kalinm carbonicum pur. 10 ~r 
Aqua clestillata 'J(J ,;r 
Ge!atin ,j gr 
Aqua clestilfata 19G rrr 

· Oleum Gcranii 1rnttas XX. 
.. .. . 12:5 g.r Stearint 800 gr forróvizl;~n feloldunk és lassú 
10,zes es alla.nd.ó kewrgeté.s közben adunk hozzú aprún
ke~t 1~.grJ\a]'.un.1 cai:11omeum purumhól és 30 gr desz
trll.alt ,:1zhol keszult lugo!datot. A főzést a Iinhzús mco
~zunte1g folylnl.iuk. n1a.id n kcYcrékcl Lililil(1:-;ia kevrriülz 
<:s ckko1: hoz~t:ad.iuk ~[ ~r C~clatin és lDCi .~r de~zlillúll.Yiz 
!'11. 35-::--'10 _e -u olclalat es ha a keverék eccvnemli Jelt el
-~z1e1verJ;1~~ 3:J gr P~traffinu111 Hquiclun1 pur1~nn1 nl és yJgül 
1 alosit.iuk gernnnnn ola.i.ial. · 

()7. szón1ú clöirnt. 

S':::ii/;<..'(;[jCS ununnol;: 

Slearin !50 gr 
Snpo 1nedicinalis nul Yis 30 r~r 
Naltiu111 ])oracic1ln1 5 gr 
Aqua deslillala 000 gr 
P::raffinun1 liquiclurn puru1n fiíl crr 
L1quor Ammoniae (i(I ;;;. 

1- ~ 
. DÜ W Sle::rinl és 30 gr Sapo meclieinalb pulvisl 850 

:~r. lorrov1zb?n t:lolclunk, majd állandó főzés kevergetés 
Lozben aprankenl hozzúadunk 60 gr ammonia oldatot. 
Ha. a '.iahzús. m~r<szünt, a keverékhez öntünk 6 gr Natrium 
ho1 ~c1cun: ~s. ::i.O gr forró deszlillúlt viz olclatút és a ke
v.ereket lnhules1g keYerjük. A kihült keverékhez elccrvíl-
1uk a 60 f:r paraffin olajat és végül lchzés .,zcrinti füat-
anyaggal 11latosíljuk. · 
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HAJNl:OSÓ SZAPPANOK 

Ha.imosószuppanok vagy shampoonok igen ellerjec!L 
kozmetikai szerek a hai és a fejbőr úpolúsára. Készilé„ 
sül\.nél igen fontos l::.öyctcln1ény a k.észitn1ény \'Ízes olda
l únak neutrúlis, vai:ry g·ycngén all:;_alikus l-:én1halúsa~ lo
váhbú az, hogy ezek a szerek úi:,;y a fejbőrre. mint a ha.i rn 
csupún k.özön1bös, úrlaln1ailan anyaJ:[ol tarlaln1azl1alnak. 

Allományuk szerinl lehelnek poralakúak és folyéko
n-yal;:. Pral::.lif:;_us és olcsó cson1a~olúsi n1ódjuk. n1int.L nú
lunk inkább a pornl::ikú készilménvek vam,iak ellerjeclve; 
hár az utóbhi időben a folyékony slwmpoonok is tért hó
dítanak. 

A k.észítn1l~nyck. elöúllitúsúra sc1nlr.gcsílctl, igc11 cr<í
sen habzó szilúrcl kóknszszappanporl. Yagy saponinL 
esellcg z:;iralkol1olsulfonúlnt a1knhnaznak. :\z c1nlílcit 
anyag l1abzó1.:é:pc:..;ségél natri.un1 n1cl:.1.phosphal, nnlriun: 
hicarhonal, nalrinm horacicum, nulrium pyrophosphaL 
casein-natriun1 slh., hozzúaclúsúva1 fokozzúk. 

SZ!Lii.RD Slflí:A.I\IPOOJ\TOli:. 

68. szúmú elöiral. 

S:iikséqes nnwiqol;: 

Kókuszszappanpor 200 crr 
IZ:aliu1n Stcnrinn! :-100 gr 
Nalriurn Slcnl°i!l'1l 100 crr 
Nnlriun1 n1elaphosphnl 50 gr 
Nalriurn bicarbonic:uin 25 gr 
l'Jatri11n1 borac.icurn 25 gr 

A gondosan elkevert pot·okal i!latosilrn. szilúl.iuk (VI) 
ús cerát zacsk.óLa széloszl.iuk. l~gy adag súlya l~b. 20 gr. 



G9. szúmú elöiral„ 

S:iikséqes CIIH/Ci!lOk: 

E:ók uszsza ppau por 
'\"ci lri u m bicnrbon icu m 
Nalrium melaphosphoricum 

550 gr 
30 gr 
50 gr 

I\'] A_,_gon.c~osan elkeycrl porokat illalosilYa. szitáljuk 
1;) ~r.~-:i cetal zacskokhan szélosztjuk. I~gy adag súlya ·kb. 

70. szúmú clöirat. 

S:iikséyl's w11wqo/;: 

Dina t ri u mphosplia t 
r--;ntriu111 boraeieu 111 
Na!riti 111 lt~·cl1·oc:a1·bo11ict1111 
Saponin 

5 gr 
10 gr 
83 kr 
Z gr 

. A gondosan clkeYert porokat illatusilrn, szitúljuk 
(\J) '" cerút zacskókbü szélosz!juk. Egv ncb_f! súh_·a ·u,. 
21) gr. .~ 

7 L szú1nú clöirat. 

S:iikséqes anz111,qo/;: 

Nn!rium hyclrocarbonicum G5 oT 

Nnlriun1 borac,icun1 15 ~r 
Texapon (zsíralkohobulrDnat) 20 ~r 

( 
. .\. goncl.osan clkeyert j)Orokal r'll•ilos1't' ,1 · l \ l) . · . '2Ilá juk 

es_ ~era.t zacskókba szétoszljul\_. E.,g-y adag' súlya kb. 
3? ,;'1:r .. <:S:atnum borncicurn helyett clinalriumphosphalot 
'.!~} natr rum melaphosphoncumol is vehetünk.). 
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l'OLYEIWNY SHAI\1POONOK. 

7'2. ~zú1nú clöíral.. 

S:iiltséncs cu1_11ngoli: · 

Kokuszolaj 
Hicinusolaj 
Ola,isa\' 
Kúlilúg 
Víz 
Glicerin 
90° /11-os szesz 

100 gr 
50 s~r 
50 gr 
36 gr 

300 gr 
40 gr 

124 gr 

10 gr kókuszolaj, f>U gr ricinusolaj és 50 gr olajsav 
lcc,·erékét kb. -1 liter ürtartalmú zomúncozoll edénybe 
tesszük és YizJ'ürdiín 80 C0 -ra rnelcgitjük fel. Eközben rel
olclunk ;)fi gr kúlilú,!..(oi G·l gr Yízhcn ('s a n.yert forró lúg
oldaltal a zsiradékot elszanpanositiuk. !fa ez beköYCtke
zelt, úgy a nyerl szappant. lrhül_iük és széles szújú üveg
edénybe léw, adunk hozzá ,llJ gr glicerint, 12-1 gr 90°/o-os 
szeszt és 23() gr ckszlillúlt Yizel. 2 napi úllús ulún a tiszta 
oldatot illatosít.íul~ és l1a ~züksége;-;. -;zürövúsznon 1ncg
szürjfll(. 

73. szún1ú elöirat. 

Sziikséqcs arnwqol;: 

Saponin 
Deszlillúlt Yiz 
900/o-os szesz 

10 gr 
91)1) CT[' 

~ 

100 ,gr 

A nyert olclalol 2 napi ú!lú.' ulún illatosítiuk és ha 
szüksége, szür.iük. 

139 



í-J. szúmú elöirnl. 

S:iikségcs an!lagok: 

Tcxaphon (zsiralkoholsulfonal) 
90%-os szesz 

Deszlillált víz 

15 nr 
20 ::;r 
6.5 gr 

A zsíralkoholsufonátol az alkohol és víz keveréké
ben feloldjuk, majd az oldalol illalosiljuk és ha szük
séges, szűrjük. . .· 

Ugyatlczt az elöiratot 2% Anthrasol (fehér kátrúny) 
tartalommal is elkészíthetjük fenti módotl. Az Anthrasol 
mint elsörcndü clcsinficiens bír fontossúg_gal. 
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I. T ABLAZA T. 

;i zsiradékanya_qok elszappanosttására sziilrségcs 
lügértékelc kimutatása. 

1 ' . l'l 1 1 " 1 1 ... 

! 
.t:l. zs1rnt e;: -~~1ana;: e szappanos1tasa1·rr 

.:\2 elszappn.uositnndó 

zsiradék nc\'e 

Kókusz olaj . 

Len olaj 

Napraforgó ola.i 

Oliva ola.i 

Púln1an1ag olaj 
olaj) 

Hepce olaj . 

Szezám olaj . 

Ricinus olaj . 

Faggyú (marha) 

Faggyú (iuh) 

Sertészsír 

Csontzsír 

(pálma 

Húzlarlási hn!ladékzsir 

Slearinsav (Slearin) . 

Olajsav (Elain) 

Fcnyög.yar1la 

'11 Di·, Nérucdy: S·lnppano1:. 

sziihséaes 

1 Nútronlúoból 1 Kúlilúgl>ó! 

192 gr 271 gr 

113 
" 200 

" 
143 

" 200 
" 

1-10 
" 

lDG 
" 

180 
" 253 " 

133 
" 

186 
" 

143 
" 

200 
" 

136 
" 

191 
" 

1'15 204 
" " 

143 200 
" " 

HJ 
" 

200 
" 

14G 
" 

204 " 

1-15 
" 

204 ,. 

140 
" 

196 ., 

150 ~ ~ 
230 )) 

Hl ,, 201 
" 
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1 
i 
1 
1 
i 

! 
1 
l 

' 
1 
1 
1 
' 

1 

1 



II. TAB LAZA T. 

A zsiradékanuag szappanositására alkalmas 
optimális lúgtömén!Jség. 

1 A·:. clsiappanosilandó 

Z5itadék 11CVC 

Kókusz ola.i . 

1 .en olaj 

Napraforgó olaj 

. Olin. olaj 

PtVmarnag olaj (pálma 
olaj) 

j Repce olaj . 

Szeziun olaj . 

I-licinus olaj . 

Faggyú (marha) 

Faggyú (juh) 

Sertészsír 

Csontzsir 

Húzlarlási hulladékzsir 

· Slearinsav (Slearin) . 

Olai:rnv (Elain) 

. F'cnyőg;1anta 

1G2 

A zsiradék sz.:.ppunositúsára all::uhuas 
optinullis lűg-tömén:rséa kálium vafIT 

nutrium hydroxyd 

.A főzés A főzés további 
tncekcidé,.;;ekor folvnnuín 

30-350/o 30-350/o 

16-18°/o 16-180/o 

(i- 8°/o :25-:30°/o 

28-:HO/o :28-:3-1°/u 

30-35°/o 30-35°/n 

8-10°/o 2'8-30°/o 

H-15 11 /o 28-:360/o 

él5-:180/o ;_15-38°/o 
,. 
o- go;o 30-;.);jll/o 

(j- 8°/o 30-35°/o 

6- 8"/o ~)0-35°/o 

30-35.0/o ::JO-:J5°io 

fi- 80/o ~0-:)50/o 

28-350/o 28-350/o 

30-350/o 28-35°/o 

24-300/o 2 i-30°/o 

III. TAB LA Z A T. 

A kiilönféle zsiradékanyagokból Lésziilt nátronszappanok 
kisózására alkalmas Jwnuhasóoldal töménusége. 

l>i. zsiradékanya:r neve 

an1clyböl a szappan l:ószi.ilt 

.A l:fs~. !iÚtronSZ!'l.TJnan kisó:r.:6.i;6..n1 

ulltalmns ltonyhn~ó oitlíl.t tÖiuÓ-nJ;;6,'.!c 

Kókusz ola.i . 

Len olaj .

. \ nem sózható ki .lel.ie.sen 

2'1-250/o NaCJ oldal 

Napraforgó ola.i 

Oliva olai 

1 
Pl.'ilrnamag olaj (pálma 

olaj) . 

Repce ola.i 

Szezán1 olaj . 

Ricinus olaj . 

Faggvú (marha) 

Fa?rrvú (iuh) 

Sertészsír 

Csonlzsir 

· 1 

· I 
1 

: 1 

liúzlarlási hullaclékzsír 

Stcarinsav (Slearin) . 

Olaisav (Elain) 

15-180/o 

12-160/o 

„ 

" 

nen1 sózl1aló ki lei,icsct1 

2·'1-250/o NaCl oldat 

15-18°/ü 

26-28°/o 

8-100/o „ 

8-100/o „ 

10-12°/ó „ 

10-12°/ó „ 

8-10°/o 

15-180/o 

15--1811/c; 

Fenyőgya11la . \· nem sózhaló ki tel.ie.scu 

1!' 
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1 

I\-. TAB L A Z A T. 

Núlronltíg- és lrúlil1iyoldatok Bawnéioka és százalék

iartalma. 

' 
1 Baun1e 1 Nátron Kó.H 1 ::;.,-::~trou Itúli 1 Bauruó 

1 

lú.!!0ldat lúeold:i.t 

1 

lóe•>ldat lú:::;o1dat 
fok s·f.-l1an 71:-ban 1 :-,": 9ó-h~u c;·l·-ban 

1 1 

6. 1 -1 1 5.G 1 24. 17.17 22 .. 5 i i 1 
7. 4.64 G. l 1 26. 18.58 23.3 ' 1 

8, 5.29 7.'l 1 
')f' .... J. 19.58 24.2 

9. 5.87 8.2 1 27. 20.59 25.1 
10. ü.55 9.2 l 2B. 21.42 26.1 
11. 7.31 10.1 

1 
29. 22.G! 27.0 

12, 8.00 10.D irJ 2.3.G7 28.0 
13. 8.08 12.0 i 

31. 2-1.81 28.9 

1 
14. D.42 12.D :=;2. '..2':).80 29.8 
15. 10.0li 1:>.s ,-,.--, 

~1).8;) 30.7 1 .).). 

' 16, 10.97 H.8 l '4 
i 27.80 31.8 

1 
,)...;, 

17. 11.81 1 :- - 35. 
1 

28.83 32.7 , .). / 

1 18. 12.64 16.5 36. ' 29.93 33.7 

1 

' 1 

19. 13.55 17.U 37. 
1 

01 ')') 311.9 ,) i. ....... 

20. H.37 18.G 

1 

'.3.S. 32A7 35.9 

1 

1 21. 15.31 10.G :39. 33.69 
1 

36.9 
22. 15.91 20.5 .40. 1 3!.9G 1 37.8 
23. 16.77 21.4 

1 1 
1 

1 1 ' 

1 

1 

1 R 0 D A L 

IV. kiadású 1fagya1.· (;yógyszerköny\-. 
Hagers: IIandbuth dcr Pharn1. Praxi:::. 
rrhoms: Handbuch del' Pharn1azie. 

0 l\/{ 

Gstirner: liandbuch der Galenischen Pharrnazie. . 
' l · Gi'lg · k "·mmentar 7lJin Deutsche „1irznc1-„-i.nse n11no- . ~--" • -

buch. VI. 
Beuttner: 1{on1n1en:<:r zur· Pharn1acop. Helvet. l'l. 
l{öhler: Szr:ppano1: .fs n'Josó~.zerek ké;;;zítésc. 



A R G 

Előszó 

Bevezetés - - -
Szappankészítmények 

y M 

A szappanok általános ismertetése 
l'i szappanok alapanyagai 
~~ zsiradékok részletes ismertetése 

A faggyú - - - -
A sertészsír - - -
I-Iáztartási hulladékzsír 
A csontokból kifőzött zsiradék -
Zsíros olajok részletes ismertetése 
l{ókuszolaj 
Lenol:i.j 
Napraforgó olaj 
Olíva olaj -
Pálma olaj 
Repce olaj 
Ricinus olaj 
Szezán1 olaj 
Stearinsav 

u A T ó 

Oldal 

3 
7 

11 
11 
13 
15 
lö 
16 

17 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
22 
22 

24 

25 
26 

Fenyőgyanta 27 
A zsiradékok elszappanosítására alkaln1as lúganyagok 

Olajsav 

isn1ertetése 28 
28 
29 
30 
30 

l\iarónátron - - - -
l\1arókáli - - - - -
Vízmentes natriurn carbonat 
I~rist.ályszóda - - - -



IIan1uzsír - -- - - - - -
_.\. szappanoli: készítéséhez felhasznált egyéh anyagüh 
A kútvíz 
Glicerin 
Szesz -

A szappanok házi és Iaboratóriunti előá1litására :o::.:iik-
séges eszközök leírása - - - -

Szappanfőző edények - - - - -
A szappanok keverésére használt eszközök 
„A„ szappanok készítésére a1kaln1azott höforrások -
_4._ szappanfőző Iúganyagok feloldására használt edénY{;}~ 
A szappanok szürésére alkalmas eszközök - - ~ -
A szappanok kiöntésére használt forn1ák ismertetése -
_,:\ szappanok összekeverésére alkalmas eszközök ü~n1e::-

tctése - - - - - - - - - --
i\ szappanok préselésérc alkalmas készülékek i~n1e:;·-

tetése - - - - - - - - -
_4. szappanok előáHításának eln1életi isn1ertetése 
Elszappanosítús 
l{isózás 
Fehérítés -
Kihütés 
Felaprózás 
ICiszárítás -

-4. szappanok gyakorlati előállításának is1nertetése 
_,;. szappanosítás gyakorlati kivitele -
_4,. szappanosítús különböző módjai -
Fahan1uból vizes kilúgosítással és oltott n1ésszel töri{r;ii 

szappanfőzés - - - - - - -

Szódából oltott n1ésszel történő szappanfőzés -
·.4... zsiradék clszappanosítására szükséges lúgn1ennyj~f~ 

kiszá1nítúsa -- - -
:\. kisózás gyakorlati kivitele 
-4- 1{iszárítás gyakorlati kivitele -
A szappanok forn1ázása 

1GS 

Olclai 
;~1) 

'-'•) "-„„ .,., 
„„ 
'''·' 

,,, 

:·;:.1 

.-,u 

G7 

.A szannanok festése és illatosítása -

... 4.. sza~}~Hinok töltése 

..'.\ ~zaP~Janok felosztása 
Szappanelöiratok 
Szilárd állon1ányú nálriumszappanok 
Színszappanok - - - ..... _ , 
Háztartási hulladékanyagból fenéklúgon fott sz1nszap-

nan elöúl.lítása - - - - - -
\-eg);es z::;íranyagból fenéklúgon főtt színs~~pan 

előállítása - - -
Enyvszappanok - - - -
1Iáztartási hulladékzsíranyagból háziszappan elöállítása 
s~c:.(redi 11:tzL1zar1pan e1Cíállítása - - - - - -

,-,..:;.,, - · ·' · · · · ' n elö·'tllít ... tsa -\feL!ves zsiralapanyagbol n1ososzappa ' ' ' 
\."r-;.~·ec; z::;íralapan;:agból fenyög_vantával j.;:észUlt n1os1·1-

. ·~·szappan elöúllítása 

}'é:szín;.;zappanok 
Sziliirdállon1únyú nútron~lo:íli szappanok -

Pipereszappanok „. 

Oldal 

71 
73 
74 
75 
75 
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