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Vilniaus agroekologi jos mokymo centras
Vyr. profesijos mokytoja dr. JANINA VELIČKIENĖ

Muilo gamyba šaltuoju būdu reiškia, kad visa riebalų ir  šarmo reakcija vyksta že-
miausioje įmanomoje temperatūroje (28–45 laipsniai Celsijaus), todėl aliejai išlai-
ko naudingas odai savybes.

Pirmi žingsniai:

 � pasidarykite muilo receptą ( www.soapcalc.net )
 � pridėti priedus, spalvą ir eterinių aliejų
 � pradėti dirbti

Pasidarykite savo muilo receptą

Kad sukurtumėte savo receptus, neturite būti chemikais! 
Muilo skaičiuoklės, kurių rasite internete, padarys viską už jus. 

Na, o muilo gaminimas pagal savo receptą suteikia daugiau laisvės kūrybai, nes 
mes patys nusprendžiame, kokius aliejus naudosime ir kokį kiekį. Žinoma, jei kas 
nors nenori taip gilintis į šią temą, tiesiog paieškokite paruošto recepto kurioje nors 
muilo gamybos svetainių.

Muilo skaičiuoklių naudojimas

Tarkime, mes žinome, kiek ir kokių aliejų norime naudoti, bet dar turime apskai-
čiuoti, kiek šarmo (natrio hidroksido + pvz. distiliuoto vandens) reikės receptui. Čia 
mums padės muilo skaičiuoklė. 
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Muilo skaičiuoklė:  www.soapcalc.net

Žingsniai:

1 .Šarmo pasirinkimas
Pirmas žingsnis tai šarmo pasirinkimas. Jeigu pasirinksime NaOH tai muilas išeis 
kietas, jeigu KOH – minkštas. Mes pasirenkame iš galimų variantų NaOH (natrio 
hidroksidas).  Kalio muilui svarbu pasirinkti „90%“ (likę 10% yra vanduo ir kalio kar-
bonatas), nes jis yra daug reaktyvesnis ir higroskopiškesnis nei natrio hidroksidas, 
nes  100% hidroksidas greitai reaguotų su ore esančiu vandeniu ir anglies dioksidu.

2. Aliejų, sviestų ar riebalų svoris – pasirenkame, kad sversime   gramais

3. Vandens ( arba hidrolato) kiekis šarmo tirpalui ruošti
Pirmasis variantas „Vandens kiekis procentais aliejų atžvilgiu“. Programa apskai-
čiuoja vandens kiekį pagal naudojamų riebalų svorį, ir tai yra darbo palengvinimas 
pradedančiajam muilo gamintojui. Numatytoji vertė yra 38 %. Vandens kiekį galite 
lengvai sumažinti iki 28%, net jei muilą gaminate pirmą kartą. Priešingai nei mano-
ma, vanduo neturi tokios didelės įtakos muilo masės tirštėjimui.

4. Pariebinimas ir kvapas
Kas yra pariebinimas? Tai yra % riebalų, kurie nebus sumuilinti (saponifikuoti), nes 
mes rinksimės nepakankamai NaOH.  Pavyzdžiui, jei nustatysime 5 % pariebinimą, 
tai  100 g riebalų masei skaičiuoklė apskaičiuos tokį kiekį NaOH, kuris sureaguos 
su 95 g šių riebalų (t. y. 95% visų riebalų), o 5% liks nenumuilinti. Kam reikalingas 
pariebinimas? Tikslas – pagerinti muilo kondicionavimo (odos maitinimo ) savy-
bes arba subalansuoti muilo, turinčio daug laurino ir miristino riebalų rūgščių, su 
aukšto valymo savybėmis. Paprastai pariebinimo vertė (super Fat) svyruoja nuo 
0%, pavyzdžiui, kastilijos muilas (100% alyvuogių aliejaus) ir iki 20-30% muilui, pa-
gamintam iš 100% kokosų aliejaus.

Kvapas – tai yra kvapų / eterinių aliejų kiekis, kurį skaičiuoklė apskaičiuos mūsų 
konkrečiai muilo masei. Čia nėra taisyklių, nes eterinių aliejų muile ilgaamžišku-
mas skiriasi, ir vienų reikės pridėti daugiau, kitų mažiau. Tačiau tai yra labai svarbu 
registruotiems gamintojams, kurie savo recepte turi laikytis tikslių eterinių aliejų 
kiekių.



3

Muilo sudėtinių dalių apskaičiavimas naudojantis www.soapcalc.net skaičiuokle

5. Muilo savybės ir riebalų rūgščių kiekis
Šis skyrius yra labai svarbus, nes jis nurodo  mūsų muilo savybes. Visos savybės turi 
„rekomenduojamas“ ribas, tačiau tai nereiškia, kad muilas, kuris „netilps“ į šias 
ribas, nebus geras. Ribos yra tik kaip rekomendacija, tačiau neturėtumėte jų aklai 
laikytis. Galų gale, jei taip būtų, kas gamintų mono muilus, tokius kaip alyvuogių 
muilas?

Kietumas ( hardness) nurodo, koks bus muilo kietumas pradinėje gaminimo fazėje. 

Valymas (cleansing) nurodo muilo valymo  (nešvarumų šalinimo) savybės. Verta 
atkreipti dėmesį į šią vertę, nes per didelės valomosios vertės turintis muilai gali 
labai išsausinti odą. 

Maitinimas (condition) skaičiai mums nurodo, kiek muilas rūpinsis mūsų oda.

Putojimas (bubbly) - parodo, kiek muilas putos, tai yra apie burbulų gausą muile.

Kreminė konsistencija (creamy), tai ant kiek „kreminis“ bus mūsų muilas.

Jodas (Iodine) nurodo, kiek polinesočiųjų riebalų rūgščių yra mūsų muile. Pagal šį 
skaičių galima spręsti apie muilo galiojimą. Kuo skaičius didesnis, tuo muilas trum-
piau galioja. Jis taip pat nurodo muilo kietumą, kuo žemesnis skaičius, tuo kietes-
nis bus muilas. 

INS - apskritai susumuoja muilo fizines savybes, kuo aukštesnis skaičius, tuo kie-
tesnis gautas muilas bus.
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Muilo savybės priklauso nuo atskirų riebalų rūgščių kiekio. Laurino ir miristino 
rūgštys suteikia muilui kietumo, putojančių ir stipriai valančių savybių.  Stearino ir 
palmitino rūgštys suteikia kietumo ir kremiškumo, ricinolio rūgštis suteikia muilui 
kremiškumo ir putojančių bei odos maitinimo savybių, oleino, linolo ir linoleno 
rūgštys suteikia odai maitinančių savybių.

6. Aliejų parinkimas – Receptūros kūrimas
Naudodami ilgą lentelę ( aliejų sąrašą), pasirenkame  aliejų, paspaudę, pažiūrime 
jų savybės ir pridedame į 6 lentelę (Add) nurodant gramus arba procentus. Kai visi 
aliejai, sviestai ir riebalai bus suvesti į Recipe Oil List, reikia paspausti Calculate 
recipe. Paspaudę „apskaičiuoti receptą“ gausime muilo savybes (abi pažymėtos 
žaliais rėmeliais). Taip pat bus apskaičiuotas vandens ir NaOH kiekis. Jeigu  nesame 
patenkinti rezultatu, galime toliau keisti receptą. 

Jeigu visi parametrai yra tinkami, galime spausdinti receptą : View or Print recipe.
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7. Receptūra paruošta
Spustelėję „peržiūrėti arba atsispausdinti receptą“, gauname visą receptą, įskai-
tant naudojamo vandens ir hidroksido kiekį. Prieš spausdindami ar išsaugodami 
receptą pdf faile, galime padaryti papildomas pastabas arba sukurti papildomų 
ingredientų sąrašą ( priedai, spalva, kvapas ir tt.)

Avokadų muilui gaminti buvo naudotos medžiagos: kokosų aliejus, 
kiaulės taukai, alyvuogių aliejus, migdolų aliejus, ricinos aliejus, avokadų 
aliejus, vingiorykštės hidrolatas, eterinis arbatmedžio aliejus, džiovintų 
dilgėlių milteliai, šarmas (NAOH).
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Pasiruošimas gamybai

Gamybos metu labai svarbu laikytis darbų saugos reikalavimų.
Darbui reikės: pirštinių, akinių, veido kaukės, antrankovių.
Pasiruošiame formą muilui, gamybai reikalingas medžiagas, įrankius.



Gamybos metu naudojami įrankiai:
 indai, svarstyklės, termometrai, silikoninės mentės, trintuvas, nerūdijančio 
plieno puodas, viryklė.

Medžiagos:  
aliejai, sviestai, riebalai, hidrolatas,  NaOH,  eteriniai aliejai,  priedai.





Darbo eiga:

1. Pasverti riebalus, aliejus.
2. Sudėti pasvertus ingredientus į nerūdijančio plieno puodą ir šildyti iki 40-45 

laipsnių temperatūros.
3. Pasverti natrio hidroksidą ir vandenį (arba hidrolatą)
4. Atskiroje, gerai vėdinamoje patalpoje labai atsargiai (su asmens apsaugos 

priemonėmis) supilti natrio hidroksido granules į hidrolatą. Maišyti tol, kol 
ištirps. Palaukti kol tirpalo temperatūra atvės iki 40-45 laipsnių. Patalpa visą 
laiką turi būti gerai vėdinama.

5. Supilti natrio hidroksido tirpalą į riebalus ir gerai išmaišyti.
6. Maišyti taip pat ir elektrinio trintuvo pagalba, kol mišinys sutirštės ir pasieks 

taip vadinamąją pėdsako konsistenciją.
7. Įpilti eterinius aliejus (arbatmedžio ir rozmarino) ir kitus priedus (malti džio-

vinti dilgėlių lapai).
8. Gerai išmaišius, išpilstyti į paruoštą formą.
9. Uždengti popieriumi ir medžiaginiu užtiesalu. Paliekti sustingti 24 valandom, 

kol muilo masė galutinai sukietės.
10. Kitą dieną išimti muilą iš formos ir supjaustyti gabaliukais.
11. Muilo gabaliukus dar turi būti laikyti sausai (brandinami) 4–6 savaites.



Gamyba

Į tiksliai atmatuotą hidrolatą gerai vėdinamoje patalpoje pamažu buvo supiltas 
šarmas (natrio hidroksidas), mišinys išmaišytas ir paliktas, kol cheminės reakcijos 
metu pakilusi temperatūra nukris iki reikiamos 40–45 laipsnių temperatūros. 
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Mūsų muilo gamybai buvo naudojamas pel-
kinės vingiorykštės hidrolatas.

Pasveriamas recepte nurodytas kokosų 
aliejaus kiekis.
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Matuojami ir pasveriami kiti avokadų muilui naudojami riebalai: kiaulės taukai, alyvuogių 
aliejus, migdolų aliejus, ricinos aliejus, avokadų aliejus.
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Riebalai ištirpinami ir pakaitinami iki 40 laipsnių. 
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Pakaitintų riebalų ir šarmo bei hidrolato mišinio temperatūra turi būti vienoda  – maždaug 40 
laipsnių.
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Reikiamos temperatūros šarmo 
ir hidrolato mišinys atsargiai pa-
maišant supilamas  į indą su ištir-
pintai riebalais. Maišymui naudo-
jamas elektrinis plakiklis.
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Gražios geltonos spalvos masė atsargiai maišanti po 
truputį vis tirštėja.



Įpilama arbatmedžio, rozmarinų eterinio alie-
jaus. Dalis mišinio atskiriama ir sumaišoma su 

smulkintais džiovintų dilgėlių lapais.
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Paruošiamos dviejų skirtingų spalvų muilo masės.
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Masė gražiai susluoksniuojama 
popieriumi išklotoje medinėje 
formoje, uždengiama audeklu 
ir paliekama iki kitos dienos su-
stingti.
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Avokadų muilas. Sudėtis: kokosų aliejus, kiaulės taukai, alyvuogių aliejus, 
avokadų aliejus, migdolų aliejus, ricinos aliejus, vingiorykštės hidrolatas, ete-
rinis arbatmedžio aliejus, eterinis rozmarinų aliejus, džiovintų dilgėlių milte-
liai, šarmas (NAOH). 


