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णनवेदन 
 

सामान्य माणसाला व्यवहारात उपयोर्ी पडू शकेल अशा शास्त्रीय शवचाराुंची पुस्तक-माला 
काढण्याचे साशहत्य आशण सुंस्कृती मुंडळाने ठरवनू त्याप्रमाणे काही पुस्तके शलहून घेतली. ‘बहुरूपी 
बहुरु्णी काबगन’, ‘तेले व मेदे’, ‘लुकेना’ इत्याशद या प्रकारची पुस्तके पूवीच प्रशसद्ध झाली आहेत. आि 
प्रशसद्ध होऊ घातलेले ‘शनमगलक’ हे प्रा. प. म. बवे याुंचे पुस्तक त्यापैकीच एक होय. त्यामुळे ‘शनमगलका’ चे 
शास्त्रीय स्वरूप सुबोध रीतीने सामान्य माणसाला समिू शकेल, तसेच शनरशनराळ्या प्रकारच्या साबणाुंची 
पण माशहती लोकाुंना शमळेल. 
 

शनमगलकाुंच्या बाबतीत चरक-सुश्रुतापासून आिपय त आपल्या भारताने काय प्रर्ती केली आहे हे 
पण या ग्रुंथामुळे लोकाुंना कळेल. या पसु्तकाच्या प्रकाशनामुळे सामान्य माणसाला या शवषयाची अशधक 
ताुंशिक माशहती होईल. 
 

हे पुस्तक शलहून मुंडळाला प्रकाशशत करण्यास शदल्याब्दलल प्रा. प. म. बवे याुंचे आभार! 
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प्रस्तावना 
 

स्वच्छता वा शनमगलपणा कोणाला आवडत नाही? त्यासाठी पाणी पाशहिे आशण तेसुद्धा स्वच्छ, 
भरपूर व शक्यतो वाहते. स्वच्छता मर् ती शरीराची, कपड्ाुंची असो वा भाुंड्ाकुुं ड्ाुंची असो, नाही तर 
िारे्ची असो; ते काम पाणीच करते. परुंतु पुष्ट्कळ वळेा नुसत्या पाण्याने शनमगल होण्याचे म्हणिेच स्वच्छतेचे 
काम पूणगपणे पार पडत नाही. अशा वळेी पाण्याला शनमगलकाची र्रि पडते. झाडावर तयार होणारे शरठे 
सकवा शशकेकाई वर्ैरे पदाथग सकवा कारखान्यात तयार होणारा साबण (तेलिन्य) हे शनमगलक वापरून 
स्वच्छतेचे कायग होते हे सवांच्या पशरचयाचे आहे. रे्ल्या तीस-चाळीस वषांपासून हेच काम पार पाडणाऱ्या 
एका नवीन प्रकारच्या शनमगलकाशी आपली ओळख होऊ लार्ली आहे. मुख्यतः खशनि तेलापासून 
शनघणाऱ्या काही द्रव्याुंच्या घटकाुंवर शवशवध प्रशिया करून ताुंशिक प्रयोर्शाळेमध्ये तयार होणाऱ्या 
साबणसदृश असणाऱ्या शनमगलकाुंना ‘सुंश्लेशषत शनमगलक’ असे म्हणतात. अशा शनमगलकाुंचे काही शवशशष्ट रु्ण 
असल्यामुळे औद्योशर्क दृष्ट्या पुढारलेल्या देशाुंमध्ये सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचे उत्पादन व वापरही फारच 
वाढलेली आहेत. आता त्या देशाुंमध्ये आपल्या पशरचयाच्या तेलिन्य साबणाचा वापर मारे् पडू लार्ला आहे 
(शवकसनशील देशाुंमध्येही सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचे उत्पादन व त्याुंचा वापरही आता वाढू लार्ली आहेत.) 
 

पूवगपशरशचत व रूढ अशा वस्तूुंऐविी अशिबात नवीन अशा वस्तू दररोिच्या वापरात आणावयाच्या 
म्हणिे त्याबरोबर काही नवीन अडचणी शनमाण होत असतात ह्याची योग्य ती िाण ठेशवली पाशहिे. अशा 
अडचणींना प्रभावीपणे तोंड देऊन, त्यातून मार्ग काढणे सोपे नसते. तरी पण शवशवध प्रकारे सतत सुंशोधन 
करीत राहून पुढे िाणे आवश्यक असते. ह्या दृष्टीने झालेल्या प्रयत्नाुंची ओळख उद् बोधक असते. 
 

आपल्या दैनुंशदन िीवनामध्ये सकवा औद्योशर्क के्षिामध्ये शनमगलकाुंना बहुशवध कामे करावी 
लार्तात. प्रत्येक कायासाठी शवशशष्ट रु्णाचाच शनमगलक लार्तो. अपेशक्षत असलेल्या कायाहून अन्य 
कायासाठी शनमगलकाचा एखादा प्रकार वापरणे सोईचे सकवा उपयुक्त नसते. म्हणून तर स्नानाचा साबण, 
दाढीचा साबण, केस धुण्याचा साबण, औषधी साबण, कपडे धुण्याचा साबण, मोरीचा साबण, भाुंडी 
घासण्याचा साबण असे शनरशनराळे साबण व अन्य शनमगलक आपण घरात वापरतो. त्याचप्रमाणे कापड 
शर्रण्याुंमध्ये वापरण्यात येणारे शनमगलकाचे प्रकार शनराळेच असतात. शनमगलकाचे हे सवग प्रकार बािारात 
शवकत शमळतात. 
 

ह्या साऱ्या िुन्या व नव्या शनमगलकाचा इशतहास, त्याुंचे शास्त्रीय स्वरूप व त्याुंचे उत्पादन तुंि व 
त्याुंची कायगपद्धती रु्णावरु्ण काय आहेत ह्याब्दलल सवांना कुतूहल असते. त्याचप्रमाणे बदललेल्या 
राहणीमानाबरोबर शनमगलकाुंशवषयीच्या आपल्या बदलत्या र्रिा, शनमगलकाुंचे बदलते स्वरूप हे सवग 
समिून घेण्याची इच्छा सवगसाधारण माणसाला थोड्ाफार प्रमाणात असणे स्वाभाशवक आहे. काही 
प्रमाणात त्याची शिज्ञासापूती करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. 
 

शवज्ञानाब्दलल काही ना काही कुतूहल सवांनाच असते. शवज्ञानाच्या प्रर्तीच्या आरुंभकाळी 
सवगसाधारण माणसाुंना शवज्ञान समिून घेणे अवघड नव्हते. परुंतु रे्ल्या काही वषांत, शवशषेतः दुसऱ्या 
महायुद्धानुंतरच्या काळात शवज्ञानाची प्रर्ती मोठ्या झपायाने होत आहे आशण सामान्य माणसाच्या शास्त्रीय 
ज्ञानाच्या कक्षा तुलनेने फारच थोड्ा वाढत्या आहेत. शास्त्रज्ञाुंची शववचेनपद्धती आशण सामान्य माणसाची 
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ग्रहणशक्ती ह्याुंमध्ये एक दरीच शनमाण झाली आहे. वाढत्या रु्ुंतारु्ुंतीची शवज्ञानशवषयक माशहती सामान्य पण 
चोखुंदळ वाचकापय त पोचशवणे हे कायग अवघड आहे. परुंतु ते तेवढेच महत्त्वाचेही आहे. 
 

सुबुद्ध सामान्य शिज्ञासू वाचकवर्ग डोळ्यापुढे ठेवनू ह्या पसु्तकाचा शवस्तार करण्यात आलेला आहे. 
अथात हे पुस्तक शास्त्रीय स्वरूपाचे असले तरी ते रसायनशास्त्रज्ञाुंसाठी सकवा तुंिशवशारदाुंसाठी शलशहलेले 
नाही. तरी पण साबण व अन्य शनमगलक ह्याुंच्या व्यवसायाशी व्यापारी म्हणनू सकवा व्यवस्थापनेमधील शवशवध 
अशधकारी म्हणून सुंबुंध असणाऱ्या, पण तज्ज्ञ नसणाऱ्या व्यक् तींना या पुस्तकातील माशहती उद् बोधक व 
उपयुक्त वाटेल अशी अपेक्षा आहे. एका शनराळ्या प्रकारच्या वाचकवर्ाला अशा िातीच्या सुर्म पुस्तकाचे 
आकषगण वाटणे शक्य आहे. हा वाचकवर्ग म्हणिे तज्ज्ञाुंचाच; परुंतु दुसऱ्या कोणत्या तरी शवज्ञानशाखेच्या 
के्षिातील. हे वाचक आपल्या शवशशष्ट के्षिामध्ये तज्ज्ञ असले तरी ते शवज्ञानाच्या इतर के्षिामध्ये तज्ज्ञ 
नसतात. अशा दिाच्या वाचकाुंना आपल्या स्वतःच्या शवज्ञान शाखेतील काही समस्या सोडशवण्यासाठी 
नशिकच्या दुसऱ्या शवज्ञान के्षिामध्ये चाललेल्या महत्त्वाच्या व पद्धतशीर कायाब्दलल ओळख, थोड्ा ढोबळ 
स्वरूपाची का होईना, असणे उपयोर्ी पडते. हे पुस्तक अशा प्रकारच्या वाचकाुंची र्रि भार्व ूशकेल अशी 
अपेक्षा आहे. 
 

कोणत्याही वाढत्या कारखानदारीची सकवा उद्योर्धुंद्याची व त्याुंच्या उत्पादनाची आकडेवारी 
अवघ्या तीनचार वषांतच कालबाह्य होते. त्यामुळे अशी आकडेवारी फारशी अथगवाही राहू शकत नाही हे 
मान्य आहे. शशवाय शवशवध शवषयाुंच्या शनरशनराळ्या वळेी प्रशसद्ध झालेल्या सुंदभग ग्रुंथातून शमळणारी 
आकडेवारी एका ठराशवक वषाची नसते. त्यामुळे कोणत्याही एका वषाचे साबणाच्या सकवा अन्य 
शनमगलकाच्या व्यवसायाचे सवांर्ीण शचि रेखाटता येत नाही. कोणत्याही वाढत्या उद्योर्धुंद्याच्या बाबतीत 
ह्या अडचणी नेहमीच येत असतात. पुस्तकात देण्यात येणाऱ्या अशा प्रकारच्या आकडेवारीचा काही उपयोर् 
आहे का अशी पृच्छा केव्हा केव्हा करण्यात येते. साबण सकवा इतर शनमगलक तयार करणाऱ्या 
कारखानदाराुंना सकवा त्याुंना लार्णारा कच् चा माल पुरशवणाऱ्या व्यपाऱ्याुंना ह्या काही प्रमाणात कालबाह्य 
होणाऱ्या आकडेवारीचा शवशषे उपयोर् नसेल हे खरे. त्याुंना हवी असलेली आकडेवारी साबण व अन्य 
शनमगलक ह्या शवषयाुंच्या अद्यावत् शनयतकाशलकातूनच त्याुंनी ती माशहती शमळशवली पाशहिे. परुंतु येथे 
देण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून सवगसाधारण वाचकाुंना माि शनमगलकाुंचे महत्त्व, त्याुंचा व्याप व प्रर्ती 
ह्याशवषयी स्थूलमानाने का होईना, चाुंर्ली कल्पना येईल. ह्या पुस्तकातील आकडेवारीचा एवढा तरी लाभ 
शनशितच आहे. 
 

माझे हे बाराव ेपसु्तक प्रशसद्ध होत आहे. ह्या बारापैकी सहा पसु्तके अनुवाशदत असून दुसरी सहा 
पुस्तके स्वतुंि अशी आहेत. ही सवग पुस्तके शवज्ञानशवषयक आहेत. आधुशनक तुंिज्ञान व शवज्ञान 
सवगसाधारण वाचकाुंपय त पोचशवण्याच्या उ्ेदलशाने ही पुस्तके शलशहण्यात आलेली आहेत. ह्यापूवीच्या 
पुस्तकाुंना शमळालेला वाचकाुंचा प्रशतसाद उत्साहवधगक वाटला म्हणनू हे पुस्तक शलशहण्याची तयारी केली. 
महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशण सुंस्कृती मुंडळाच्या ‘शवज्ञानमाला’ योिनेमुळे हे पुस्तक व पूवीची दोन पसु्तके 
म्हणिे ‘साखर’ आशण ‘खशनि तेल व तज्जन्य रसायने’ ही प्रशसद्ध होण्याचा सुयोर् आला. महाराष्ट्र राज्य 
साशहत्य आशण सुंस्कृती मुंडळाचा ह्याब्दलल मी आभारी आहे. 
 

ग्रुंथालयामध्ये सुंदमग ग्रुंथाुंचा शोध घेत असताना रे्ल्या २०–२५ वषांमध्ये साबणशनर्ममतीशवषयी 
फारसे ग्रुंथ तयार झालेले शदसत नाहीत. नवीन सुंदभग ग्रुंथामध्ये साहशिकच सुंश्लशेषत शनमगलकावर भर 
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शदसतो. खरे म्हणिे, साबण उत्पादनाच्या बाबतीत मलूभतू अशी शास्त्रीय स्वरूपाची फारच थोडी नवीन 
माशहती उपलब्ध झाली असावी. साबणाशवषयी शास्त्रीय सुंशोधन पूवीच प्रकाशशत झालेले असल्याने, 
त्यामध्ये आता थोडीच भर पडत आहे असे शदसते. मोठ्या साबण कारखान्याुंना त्याुंच्या दैनुंशदन 
उत्पादनामध्ये बदलत्या पशरस्स्थतीमुळे येणाऱ्या अडचणीतून तात्पुरता मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक मोठ्या 
उत्पादन सुंस्थेचा ‘सुंशोधन व शवस्तार (R and D) शवभार् सज् ि असतोच. त्या उलट, सुंश्लेशषत 
शनमगलकाचे शवशवध प्रकार व त्याुंचे उत्पादन तुंि ह्यामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या अडचणीवर मात करण्यासाठी 
माि नवीन नवीन सुंशोधन सतत चालू असते. ह्याशवषयी थोडीफार माशहती उपलब्ध असते. 
 

साबण ह्या शवषयावरील चाुंर्ले दिेदार व माशहतीपूणग सुंदभगग्रुंथ थोडेच आहेत. त्यामध्ये साबण 
उद्योर् व शवशषेतः भारतीय साबण उद्योर् ह्या शवषयीचा चाुंर्ला सुंदभग ग्रुंथ डॉ. िे. िी. काणे ह्याुंचे इुंग्रिी 
पुस्तक ‘Soaps– Their chemistry and technology’ हा होय. डॉ. िे. िी. काणे ह्याुंची मुुंबई 
शवद्यापीठाच्या शडपाटगमेंट ऑफ केशमकल टेक्नॉलिीमध्ये ‘तेल आशण साबण’ ह्या शवषयाचे व्यासुंर्ी व 
अशधकारी प्राध्यापक म्हणनू ख्याती होतीच. हे पसु्तक शलशहताना डॉ. काणे ह्याुंच्या पुस्तकाचा उपयोर् 
झाला आहे, हे कृतज्ञतापूवगक नमूद केले पाशहिे. त्याचप्रमाणे मुुंबई शवद्यापीठाच्या शडपाटगमेंट ऑफ 
केशमकल टेक्नॉलिीचे भतूपूवग सुंचालक डॉ. िी. एम्. नाबर ह्याुंच्याकडून शमळालेल्या बहुमोल 
मार्गदशगनाब्दलल व प्रोत्साहनाब्दलल मी त्याुंचा आभारी आहे. पुण्याच्या ॐ मुद्रणालयाचे सुंचालक श्री. 
कोठावळे व मुद्रणालयाचे कामर्ार याुंनी छपाईचे काम थोड्ा वळेात चाुंर्ल्या प्रकारे करून शदल्याब्दलल 
त्याुंना धन्यवाद. या पुस्तकात मुद्रणदोष राहू नयेत याची खबरदारी घेणारे माझे स्नेही श्री. मनोहर बोडेकर 
याुंचे मला बहुमोल साह्य लाभले; त्याब्दलल मी त्याुंचा ऋणी आहे. महाराष्ट्र राज्य साशहत्य सुंस्कृती मुंडळाचे 
सशचव श्री. पुंढरीनाथ पाटील याुंच्याकडून शमळालेले प्रोत्साहन व मार्गदशगन याब्दलल मी त्याुंचा अत्युंत 
आभारी आहे.  
 
३, राधा ब्लॉक्स, 

प. म. बवे शास्त्री हॉल, नाना चौक 
मुुंबई– ४०० ००७ 
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प्रकििे 
१ : णवषयप्रवेश 

 
शनमगलक म्हणिे कपडे, भाुंडी, व इतर वस्तू स्वच्छ करणारा, मळ काढून टाकणारा पदाथग. खरे 

म्हणिे हे काम करते पाणी. पाण्यामुळे कपडे वर्ैरे वस्तू स्वच्छ होत असतात; तर मर् शनमगलकाचे काम 
काय? काही वळेा नुसत्या पाण्याने स्वच्छता पूणग होत नाही. काही शठकाणी स्वच्छतेसाठी म्हणिेच मळ 
सकवा घाण काढून टाकण्याच्या कामी पाण्याची कायगक्षमता अपुरी पडते. अशा वळेी आपण शनमगलकाचे 
साहाय्य घेतो. पाण्याची कायगक्षमता कोठे कमी पडते? कपड्ाुंची सकवा भाुंड्ाुंची खराबी करणारे पदाथग 
पाण्यामध्ये सहि शवरघळत असले तर पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर ते शनघून िातात. कपडे, भाुंडी वर्ैरे स्वच्छ 
होतात. सवगपशरशचत असा हा अनुभव आहे. उदाहरणाथग, शमठाचे पाणी सकवा साखरेचा पाकही कपड्ाुंना 
सकवा भाुंड्ाुंना लार्ला तर स्वच्छतेचे काम नुसत्या पाण्याने होते. 

 
परुंतु पाण्यामध्ये न शवरघळणारे पदाथग कपड्ाुंना सकवा अन्य शठकाणी शचकटून बसले तर माि 

पाणी स्वच्छतेचे कायग करू शकत नाही. लोणी, तूप, तेल वर्ैरे पदाथांचा स्स्नग्धाुंश सकवा आपल्या 
शरीरावरील घामाचा तेलकटपणा ही कपड्ाुंना शचकटली तर त्यावर पडणारी धूळ, घाण वरै्रेही तेथेच 
शचकटून राहातात. मर् पाणी शकतीही ओतले तरी ‘अळवावरच्या पाण्याप्रमाणे वरून पाणी नुसते शनघनू 
िाते. परुंतु मळ माि तसाच िारे्वरच राहतो. अशा शठकाणी शनमगलकाचे साहाय्य घ्याव ेलार्ते. शनमगलक 
वापरल्याने कपड्ावरील तेलकटपणा म्हणिे स्स्नग्धाुंश शनघून िातो. त्यामध्ये अडकलेला मळ, घाण ही 
पाण्याबरोबर वाहून िातात. अशा तऱ्हेने शनमगलक वापरून मलीन झालेले कपडे सकवा भाुंडी स्वच्छ होतात. 

 
मळकट कपडे, भाुंडी स्वच्छ करणे, त्याचप्रमाणे दवाखाने, रुग्णालये, दुग्धालये, दुधाच्या बाटल्या 

व अन्य काचेचे सामान साफ करणे वर्ैरे कामासाठी पाण्याबरोबर शनमगलक वापराव ेलार्तात. परुंतु केव्हा 
केव्हा त्यापेक्षाही केवढ्यातरी मोठ्या कामासाठी शनमगलकशमशश्रत पाण्याचे िोरदार फवारे वापरणे आवश्यक 
असते. युद्धकाळामध्ये शवषारी द्रव्ये भरलेल्या बाँबचा स्फोट करून सकवा अन्य वळेीही म्हणिे एखादा 
अपघात होऊन ‘मस्टाडग र्सॅ’ (mustard gas-खरे म्हणिे हा असतो द्रवपदाथग) सारखी शवषारी द्रव्ये 
शहरातील रस्त्याुंवर. इमारतींवर पसरली तर ती शवषारी द्रव्ये शनमगलकयुक्त पाण्याच्या िोरदार प्रवाहाने 
धुऊन काढावी लार्तात. नुंतर ते सारे पाणी डे्रनेिमार् ेलाुंब दूरवर सोडून देणे आवश्यक असते. एवढी 
काळिी घेतल्यावरच ती िार्ा माणसाुंना राहण्याला योग्य होईल. आणखी एक, बाँबस्फोटाचा सकवा 
अपघाताचा प्रसुंर् सुंभवतो. तो म्हणिे शकरणोत्सर्ी (radioactive) द्रव्ये सवगि पसरल्यामुळे िीशवताला 
असणारा धोका लक्षात घेऊन शकरणोत्सर्ी द्रव्ये साफ धुऊन काढून तो भार् शबनधोक करणे आवश्यक 
असते. या कामी नुसता पाण्याचा िोरदार फवारा अपुरा पडेल. ह्या शठकाणी सुद्धा धुऊन काढलेले 
शनमगलकयुक्त पाणी डे्रनेिच्या मार्ाने लाुंबवर पोचशवण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. शनमगलकाच्या 
अन्य उपयोर्ाशवषयी माशहती पुढील प्रकरणात येईलच. 

 
थोडक्यात म्हणिे, हातरुमाल स्वच्छ करण्यापासून, काही मोठे भकेू्षि धुऊन काढणे, भव्य 

इमारती, रस्ते स्वच्छ करणे अशा प्रचुंड कामापय त सवगि शनमगलक लार्तो, मोठ्या कामासाठी लक्षावधी 
र्लॅन पाण्याबरोबर शकेडो टन शनमगलकाची र्रि पडेल हे ध्यानात येईल. आुंघोळीच्या वळेी वापरावयाची 
सुवाशसक साबणाची सुबक वडी एवढाच ज्याुंचा शनमगलकाशी सुंबुंध येतो, त्याुंना शनमगलकाचे कायगके्षि शकती 
लहान सकवा शकती प्रचुंड असू शकते ह्याची आता थोडीशी कल्पना येईल. 
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णनममलकाचे कायमस्वरूप 
 
शनमगलक म्हणिे नेमके काय द्रव्य आहे? सकवा शनमगलकामध्ये कोणकोणत्या द्रव्याुंचा अन्तभाव 

होतो? असे प्रश्न शवचारण्यात येतात. शनमगलकामध्ये दोन प्रमुख रु्णाुंची अपेक्षा असते. एक म्हणिे, 
कापडाचा सकवा इतर वस्तूुंचा पृष्ठभार् ओला करणे. म्हणिे नेमके काय ते पाहू. कमळाच्या पानावर सकवा 
अळवाच्या पानावर पाणी पडल्यास ते पानाुंवरून सहि शनघनू िाते आशण पाने कोरडीच्या कोरडीच 
राहतात. म्हणिे ती पाने ओली करण्याची क्षमता नुसत्या पाण्यामध्ये नाही. कापसाचा पुुंिका पाण्यात 
पडला तर तो पाण्यामध्ये सहि शभित नाही. परुंतु पाण्यातील ही कमतरता शनमगलक भरून काढू शकतात. 
‘आद्रगक’ द्रव्य (wetting agent) म्हणून शनमगलकाचा असा एक उपयोर् होतो. ह्याशशवाय तेल, मेण व 
स्स्नग्धाुंश असलेले अन्य पदाथग ह्याुंचे शनमगलकाच्या साहाय्याने पाण्याबरोबर ‘पायस’ (emulsion) सारखे 
प्रवाही शमश्रण होऊ शकते. हा झाला शनमगलकाचा दुसरा उपयोर्. 

 
पूवी ‘साबण व तत्सम द्रव्ये व सुंश्लेशषत शनमगलक’ अशी दीघग सुंज्ञा पद्धती रूढ होती. म्हणिे साबण 

हे शनमगलकच, पण कारखान्यामध्ये सुंश्लशेषत केलेले नाहीत. ह्याउलट सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या शनर्ममतीमध्ये 
साबणासाठी लार्णाऱ्या द्रव्याहून शनराळी रासायशनक द्रव्ये शवशषेतः पेरोशलअम् (खशनि तेल) पासून 
शनघणारी रसायने-पेरो-रसायने वापरतात. ही मूलभतू द्रव्ये वापरून त्याुंच्यावर शवशवध प्रशिया केल्यावर 
शनमाण होणारे ते सुंश्लशेषत शनमगलक (synthetic detergents) ह्याुंची लघुसुंज्ञा सुं. शन. (syndet) ह्याुंनाच 
पूवी scapless soaps (साबण नसूनही साबणाचे रु्ण) असेही म्हणत. खरे म्हणिे साबण काय सकवा 
सुंश्लशेषत द्रव्ये काय ही शवेटी शनमगलकच. परुंतु त्याुंच्या साधन द्रव्यावरून व त्याुंच्या कृतीवरून ही दोन 
नाव े रूढ झाली. त्यापैकी साबण हे द्रव्य प्राचीन काळापासून लोकाुंच्या पशरचयाचे आहे. त्याला मोठा 
इशतहास आहे. ह्याउलट सुंश्लेशषत शनमगलकाुंचा इशतहास केवळ ५० वषांचा. त्यातही दुसऱ्या महायुद्धानुंतर 
सुंश्लशेषत शनमगलकाुंना काही शवशशष्ट कारणाुंमुळे आर्ळेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पशरणामी साबणाच्या 
उत्पादनाचे प्रमाण सारखे घटत आहे, तर सुंश्लेशषत शनमगलकाचे प्रमाण सतत वाढत आहे. औद्योशर्क 
दृष्ट्या पुढारलेल्या देशाुंमध्ये स्वच्छता व साफसफाई ह्या कामी सुंश्लशेषत शनमगलकावर भर देण्यात येत 
आहे. 
 

ह्या पुस्तकात शनमगलकाचा शवचार करताना सोईच्या दृष्टीने दोन शवभार् करण्यात आले आहेत. एक 
म्हणिे, तेलिन्य साबण वर्ैरे शनमगलक आशण दूसरा म्हणिे, आधुशनक सुंश्लशेषत शनमगलक. त्यामुळे दोन 
वर्ांतील फरक व साम्य स्पष्ट होण्याला मदत होईल. 

 
संश्लेणषत म्हिजे काय? 

 
आरुंभी आरुंभी रसायनशास्त्रज्ञ नैसर्मर्क पदाथग शुद्ध करून घेऊन त्याचे शवश्लेषण करीत, म्हणिे 

त्यामधील प्रत्येक रेणूमध्ये शकती व कोणते अणू आहेत व त्याुंचे परस्परप्रमाण काय आहे, ह्याचा बारकाईने 
अभ्यास करून, त्या रेणचूी रचना कशी आहे हे ठरशवण्यात येई. त्यानुंतर तसलेच व तेवढेच अणू घेऊन 
अर्दी तशीच रचना प्रयोर्शाळेमध्ये शवशवध प्रयोर्ाुंनी घडवनू मूळ पदाथाबरहुकूम पदाथग सकवा द्रव्य बनवीत 
असत. प्रत्येक रेणूमधील अणू व अणूसुंख्या व त्याुंची रचना अर्दी तशीच असल्याने प्रयोर्शाळेमध्ये शसद्ध 
झालेल्या पदाथाचे सवग रु्णधमग नैसर्मर्क द्रव्याप्रमाणे असत. ही द्रव्य प्रयोर्शाळेमध्ये कृशिम रीतीने तयार 
झालेली असल्याने म्हणिे नैसर्मर्क नसल्यामुळे त्याुंना कृशिम द्रव्ये असेही म्हणत असत. परुंतु कृशिम ह्या 
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शब्दाने काही तरी बनावट, कमअस्सल, केवळ नक्कल असा अथग सामान्य माणसाच्या मनामध्ये शवनाकारण 
रेंर्ाळत राहतो. अशा पदाथांना त्यामुळे सुंश्लशेषत म्हणणे योग्य व अथगवाही होते. परुंतु आता सुंश्लेशषत ह्या 
शब्दाचा पूवीप्रमाणे नैसर्मर्क द्रव्याची प्रशतकृती एवढाच मयाशदत अथग राशहलेला नाही. शनसगर्ामध्ये 
नसणाऱ्या; परुंतु काही नैसर्मर्क पदाथांसारखे रु्णधमग असणाऱ्या; सकवा क्वशचत् प्रसुंर्ी त्याहूनही सरस 
रु्णाच्या अथवा कमी दोषयुक्त अशा प्रयोर्शाळेत शनमाण झालेल्या द्रव्याुंना पण सुंश्लेशषत म्हणतात. 
प्रयोर्शाळेमध्ये व कारखान्यामध्ये तयार होणाऱ्या द्रव्यात व नैसर्मर्क द्रव्यात अणरूचनेच्या दृष्टीने शवशषे 
काही साधम्यग नसले तरी अशा नवीन द्रव्याुंचा त्याुंच्या रु्णधमावरून त्या त्या वर्ात अुंतभाव करतात. 
उदाहरणाथग, नैसर्मर्क रुंिक द्रव्ये व इतर सुंश्लशेषत रुंिक द्रव्ये, सुंश्लेशषत रबर, सुंश्लशेषत औषधी द्रव्ये 
वर्ैरे. त्याचप्रमाणे साबण सकवा सुंश्लेशषत शनमगलक ह्याुंच्या अणूरचनेमध्ये तसे साम्य नसले तरी, त्याुंच्या 
रु्णधमामध्ये साम्य असल्याने एकाच वर्ामध्ये त्याुंचा अुंतभाव होतो. त्यावरून सुंश्लशेषत द्रव्ये म्हणिे नेमके 
काय ह्याचा उलर्डा होईल. 

 
नैसर्गगक णनममलक 

 
तसे पाहता साबण हा सुद्धा नैसर्मर्क रीत्या सापडत नाही. वनस्पतीिन्य सकवा प्राशणि नैसर्मर्क 

तेले व तीव्र आल्कलीचा द्राव ह्याुंच्या रासायशनक सुंयोर्ाने साबण तयार होतो. तरी पण शनमगलकाचे कायग 
करणारी काही द्रव्ये शनसर्ामध्येच आढळतात. त्याुंनाच नैसर्मर्क शनमगलक म्हणणे योग्य. शरठे सकवा 
शशकेकाई वापरणाऱ्याुंना ह्या नैसर्मर्क शनमगलकाचा पशरचय नवीन नाही. काही वनस्पतींची मुळे व काही 
वनस्पतींच्या साली ह्याुंचा पण शनमगलक म्हणून दशक्षण अमेशरकेमध्ये काही प्रमाणात उपयोर् करीत असत. 
भारतामध्ये माि शशकेकाई व शरठे ह्याुंना अिूनही बरेच महत्त्व आहे. शशकेकाई म्हणिेच शशकाई (वनस्पती 
कुलवाचक नाव acaacia conicinna) ह्या काटेरी झुडपाची वाढ िुंर्लामध्ये होते. त्याच्या शेंर्ा 
वाळल्यानुंतर ताुंबसर सपर्ट असा त्याुंचा रुंर् होतो. ह्या शेंर्ा थोड्ा रुुं द असून त्यामध्ये पाचसात शबया 
असतात. शबया काढून टाकून देतात व उरलेल्या टरफलाुंची बारीक पूड करतात. शशकेकाईची बारीक 
केलेली पूड बािारात शवकत शमळते. साबणापेक्षा शशकेकाईचे मुख्य आकषगण म्हणिे, शशकेकाई स्नानासाठी 
वापरल्याने त्वचा कोरडी पडत नाही. साबण वापरल्याने त्वचा व केस रुक्ष होणे सकवा त्वचेची टवटवी कमी 
होणे असे दोष सुंभवतात. शशकेकाईने शनमगलकाचे कायग होऊनही त्वचेवर प्रशतकूल पशरणाम होत नाही; 
म्हणून तर र्ृशहणी केस धुण्यासाठी शक्य असेल तर शशकेकाईच पसुंत करतात. शशकेकाईच्या ह्या रु्णामुळे 
स्नानाच्या साबणामध्ये व केस धुण्यासाठी बािारात शमळणाऱ्या काही शपूँमध्ये शशकेकाईचा अुंतभाव 
केल्याचा उल्लेख िाशहरातीमध्ये मु्दलाम केला िातो. 

 
शरठे (वनस्पती कुलवाचक नाव sapindus) ह्याुंनाच सोपनटस् (soapnuts) सकवा सोपबेरीज् 

(soapberries) असेही म्हणतात. शरठ्याुंची बरीच मोठी झाडे शतेाच्या कडेला सकवा िुंर्लात आढळतात. 
ह्या झाडावर करवुंदाच्या आकाराएवढ्या फळाुंचा घोस येतो. फळाच्या आत मध्यभार्ी काळी बी असते 
आशण त्याभोवती रसाने भरलेले तुंतूयुक्त फलआवरण असते. त्यातील रसाचे विन फळाच्या विनाच्या 
साधारण शनम्मे एवढे असते. आतील काळ्या बीचा फारसा उपयोर् नाही. क्वशचत प्रसुंर्ी काही आयुवेदीक 
औषधाुंमध्ये त्याचा उपयोर् होतो. फळाच्या आतील बी काढून टाकतात आशण बीवरचा भार् पाण्यात 
शमसळल्यावर तयार होणारा त्याचा रस शनमगलक म्हणून कपडे धुण्यासाठी वापरतात. परुंतु व्यापारी दृष्ट्या 
सोईुंचे व्हाव े म्हणून शरठे वाळवनू बािारात शविीसाठी पाठशवतात. वाळलेल्या शरठ्याुंना बरीच मार्णी 
असते. 
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वाळलेले शरठे पाण्यात शभित घातल्यावर त्यामधील घट्ट झालेला रस पाण्यामध्ये शवरघळून येतो. 
हा रस काही प्रमाणात शनमगलकाचे कायग करतो. शशकेकाई काय सकवा शरठे काय ह्याुंच्या रसामध्ये असणाऱ्या 
एका महत्त्वाच्या रासायशनक द्रव्यामुळे शनमगलकाचे कायग होत असते. तो रासायशनक घटक म्हणिे, 
सपॅॉशनन् (saponin). रसायनशास्त्र दृष्ट्या सपॅॉशनन हे मुळीच आल्कधमी सकवा आम्लधमी नाही. साबण 
माि शकतीही काळिीपूवगक तयार केला तरी त्यामध्ये अत्यल्प प्रमाणात तरी आल्कधमी रु्ण आढळतात. 
सपॅॉशननचा त्यामुळे नािूक त्विेवर, नािूक तुंतूवर सकवा माशणकमोती ह्याुंवर अपायकारक असा काहीच 
पशरणाम होत नाही. काशश्मरी शाली शवणणारे कारार्ीर शाली धुण्यासाठी चाुंर्ल्या साबणापेक्षा शरठ्याुंचा 
उपयोर् करतात ते ह्यामुळेच. शरठ्याच्या रसाचा दुसरा महत्त्वाचा उपोयर् होतो तो िवाशहऱ्याच्या दुकानात. 
िुने काळे पडलेले मशलन झालेले कलाकुसरीचे सोन्याचे दाशर्ने सकवा माशणकमोती स्वच्छ, मलहीन व 
चकचकीत व चमकदार करण्यासाठी कोणत्याही साबणापेक्षा शरठ्याुंचा शनमगलक म्हणनू उपयोर् करतात. 
 

सपॅॉशननमुळे चाुंर्ला फेस येतो. ह्या रु्णाचा फायदा घेण्यासाठी काही प्रकारच्या साबणामध्ये, 
टुथपेस्टमध्ये आशण साबणशवरशहत केस धुण्याच्या शपूँमध्ये त्याचा अुंतभाव करतात. काही शवशशष्ट के्षिामध्ये 
हे नैसर्मर्क शनमगलक द्रव्य चाुंर्लेच कायगक्षम असते, हे सहि ध्यानात येईल. 
 

शरठ्याच्या रसामध्ये साधारणतः १० टके्क सपॅॉशनन असते; तर शशकेकाईमध्ये हेच प्रमाण सामान्यपणे 
५ टके्क एवढे असते. शरठ्याुंची काही प्रमाणात नेपाळमधून आयात होते. भारत थोड्ा प्रमाणात इतर देशाुंना 
शरठ्याुंची शनयात करतो. 

 
सपॅॉशनन हे रासायशनक द्रव्य असून ते ‘ग्लुकोसाइड’ (ग्लायकोसाइड) ह्या वर्ातील मध्ये मोडते. 

ह्या द्रव्याचे िल अपघटन केल्यावर ग्लुकोिसारखे द्रव्य व अन्य रासायशनक द्रव्ये तयार होतात. 
 

साबि व स्वच्छता 
 
नैसर्मर्क शनमगलकाचे काही के्षिाुंमध्ये शवशषे महत्त्व असले तरी त्याुंचे एकूण उत्पादन आशण वापर 

ही फारच मयाशदत आहेत. साबण व सुंश्लशेषत शनमगलक याुंचे उत्पादन व वापर लक्षात घेता नैसर्मर्क 
शनमगलक नर्ण्यच मानाव ेलार्तील. सुंश्लशेषत शनमगलक ह्याुंचा उदय व शवस्तार यासुंबुंधीचा इशतहास रे्ल्या 
४०-५० वषांपेक्षा िुना नाही. म्हणिे रे्ली शकत्येक शतके शनमगलकाच्या कायाची सारी शभस्त केवळ साबण 
ह्या एकाच पदाथावर होती. शनमगलकाची व्याख्या थोडी रुक्ष वाटली तरी त्याचे कायग मोठे मोहक आहे. 
त्याचा प्रत्यय आपल्या दैनुंशदन िीवनामध्ये येतो. स्नानर्हृामध्ये आपण अुंर्ाला सुर्ुंधी साबण लावतो सकवा 
कपडे स्वच्छ करण्यासाठी चौकोनी साबणवडी वापरतो तेव्हा शनमगलकाचे कायग डोळ्यात भरते. मळ, 
घामटपणा, ओुंर्ळपणा, तेलकटपणा, अस्वच्छता ही सवग शनघून िातात आशण त्या िार्ी स्वच्छता, शुभ्रता, 
टापटीप, व्यवस्स्थतपणा ह्याुंचे राज्य नाुंदू लार्ते. डोळ्याुंना आनुंद होतो आशण मन प्रसन्न होते. 
 

साबणाचे उत्पादन वाटेल तेवढे करता येत असल्यासुळे साबण हवा तेवढा बािारात उपलब्ध होऊ 
शकतो. कोणालाही त्यामुळे साबण वापरून टापशटपीने आता राहता येईल. इुंग्लुंडमध्ये त्या दृष्टीने साबण 
तयार करण्याचे कारखाने प्रथम शनघाले. परुंतु त्याकाळी साबण वापरणे ही श्रीमुंत लोकाुंच्या चनैीची व 
षोकाची बाब समित असत. साबणावर त्यामुळे इुंग्लुंडमध्ये कर लादण्यात येत असे. पुष्ट्कळ वळेा तर हा 
कर साबणाच्या शकमतीपेक्षा अशधक असे. ही पशरस्स्थती १८५३ सालापय त चालू होती. त्या साली 
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साबणावरील कर म्हणून िवळ िवळ दीडएक कोटी रुपये सरकारी शतिोरीत िमा झाले. परुंतु 
साबणावरील कर हा स्वच्छतेवर लादलेला कर आहे, स्वच्छ राहण्याब्दलल सरकारला िणू काय िबर दुंड 
भरावा लार्त आहे, साबण ही आवश्यक वस्तू आहे, ती चैनीची वस्तू नाही, हे समािधुशरणाुंना पटल्यावर 
१८५३ सालाच्या सुमाराला लोकाग्रहास्तव शिशटश पालगमेंटने हा सुंस्कृतीशवरोधी कर र्दल केला. कर र्दल 
होताच साबणाचे उत्पादन व खप, स्वच्छतेचा दिा आशण आरोग्यमान ह्यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली. चालू 
शतकाच्या आरुंभी तर ह्या बाबतीत सवग देशाुंमध्ये इुंग्लुंड अग्रस्थानी होते. हा झाला थोडा पूवेशतहास. 

 
शवेटी शवषयप्रवशे सुलभ व आकलन व्हावा ह्या दृष्टीने शनमगलक व त्याुंच्या शनर्ममतीमध्ये येणाऱ्या 

रासायशनक अशभशिया ह्याुंचे शास्त्रीय स्वरूप समिून घेणे आवश्यक आहे. साबण काय सकवा सुंश्लशेषत 
शनमगलक काय ही मुख्यतः काबगनी रसायने आहेत. म्हणूनच सामान्य रसायने व शवशषेतः काबगनी रसायने 
म्हणिे काय व त्याुंचे स्वरूप कसे असते ह्याब्दललची ढोबळ स्वरूपाची माशहती पढुील काही पशरच्छेदाुंमध्ये 
देण्यात आलेली आहे. शनमगलकाचे शास्त्रीय स्वरूप व त्याुंचे रु्णधमग समिण्याच्या दृष्टीने ह्या माशहतीची मदत 
होईल. 

 
काबमनी िसायनाचें स्वरूप व त्याचें गुिधमम 

 
शवशवध पदाथांची घडण करण्यासाठी लार्णारी मलूद्रव्ये सुमारे ९० असल्याचा शोध 

रसायनशास्त्रज्ञाुंनी लावला आहे. परुंतु ह्या मूलद्रव्याुंपैकी हायड्रोिन, काबगन, नायरोिन व ऑस्क्सिन ह्या 
मूलद्रव्याुंना शवशषे महत्त्व आहे. आपल्या िीवनासाठी लार्णाऱ्या बहुशवध पदाथांचे शवश् लेषण केल्यास 
त्यामध्ये ही चार मूलद्रव्ये प्रमुख असल्याचे आढळून येते. 

 
काबगन ह्या एका मूलद्रव्यापासून तयार होणाऱ्या शवशवध द्रव्याुंची सुंख्या लाखाुंनी मोिावी लारे्ल 

एवढे हे मूलद्रव्य महत्त्वपूणग आहे. दुसऱ्या कोणत्याही मलूद्रव्याच्या बाबतीत ही शक्यता नसते. एवढे असुंख्य 
रासायशनक पदाथग तयार करण्याची अर्दी असाधारण क्षमता काबगन ह्या मूलद्रव्यामध्ये आली तरी कशी? हे 
समिून घेण्यासाठी ‘सुंयुिा’ म्हणिे काय सकवा ‘सुंयुिा’ कशाला म्हणतात हे स्पष्ट झाले पाशहिे. 
त्याचप्रमाणे काबगन ह्या मलूद्रव्याच्या काही वैशशष्ट्याुंची माशहती पण करून घेणे आवश्यक आहे. 

 
संयुग  ,संयुजा  

 
रसायनशास्त्र दृष्ट्या शुद्ध असलेले कोणतेही द्रव्य घेतले तर, त्यामधील घटक मलूद्रव्ये ही केवळ 

एकि शमसळलेली नसतात. म्हणिे त्याुंचे ते शमश्रण नसून त्याुंच्या रासायशनक सुंयोर्ामुळे तयार झालेले 
असे ते द्रव्य असते. अशा तऱ्हेने रासायशनक सुंयोर् होऊन तयार झालेल्या द्रव्याुंना ‘सुंयुरे्’ (compounds) 
असे म्हणतात. सुंयुर् व शमश्रण ह्याुंमधील भेद स्पष्ट करण्यासाठी नेहमी देण्यात येणारे सोईचे उदाहरण 
म्हणिे, आपल्या खाण्यात येणारे मीठ. शमठामध्ये ‘सोशडअम्’ हा धातू व ‘क्लोशरन्’ हा वायू अशी दोन 
मूलद्रव्ये असतात. त्यापैकी सोशडअम् हा एक चकाकणारा मऊ धातू असून, तो पाण्यात पडल्यास पाण्याशी 
प्रशिया होणार असा आहे. क्लोशरन हा उग्र वासाचा, नाकाला झोंबणारा असा वायू आहे. ह्या दोन द्रव्याुंचे 
केवळ शमश्रण केल्यास, त्या शमश्रणाचे रु्णधमग म्हणिे त्या मूलद्रव्याच्या रु्णधमांची बेरीि झाली असती. 
परुंतु त्या द्रव्याुंचा रासायशनक सुंयोर् होऊन सुंयुर् बनतो तेव्हा मूलद्रव्याुंच्या रु्णधमाचा लोप होऊन, 
अर्दी नवीन रु्णधमग असलेले मीठ तयार होते. ह्या उदाहरणावरून शमश्रण सुंयुर् ह्याुंमधील फरक स्पष्ट 
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होईल. सोशडअम् व क्लोशरन ह्याुंच्या सुंयुर्ाला स्वतुंि नाव आहे, सोशडअम् क्लोराइड. ही नाव े
ठरशवण्यामध्ये काही शनयम आहेत, तसेच काही सुंकेतही आहेत. मूलद्रव्यातील अणूुंचा सुंयोर् होऊन 
रासायशनक सुंयुर्ाचा रेणू बनतो. रेणूचे रु्णधमग व घटक अणूचे रु्णधमग शनरशनराळे असतात हे स्पष्ट होण्यास 
शमठाचे उदाहरण पुरेसे आहे. 

 
दोन मूलद्रव्याुंचा सुंयोर् होतो तेव्हा एका मूलद्रव्याच्या अणूबरोबर दुसऱ्या एका मूलद्रव्याच्या 

अणूुंचा सुंयोर् होत असतो. एका अणूशी दुसरे शकती अणू सुंयोर् पावतील म्हणिेच अणूची सुंयोर्क्षमता 
शकती आहे हे त्या मूलद्रव्यावर अवलुंबनू असते. ह्या सुंयोर्क्षमतेलाच अणचूी ‘सुंयुिा’ असे म्हणतात. 
उदाहरणाथग, हायड्रोिन अणूची सुंयुिा एक आहे. ऑस्क्सिन अणचूी दोन, नायरोिन अणूची तीन, आशण 
काबगन अणूची चार आहे. हायड्रोिन व इतर तीन मूलद्रव्याुंचे अर्दी साधे सुंयुर् म्हणिे पाणी, अमोशनआ व 
शमथेन हे होत. 

 
िचनासूते्र व संयुजापाश 
 

वरील सुंयुर्ाच्या रेणूुंची सूिे शलशहण्याची रसायनशास्त्राची पद्धती म्हणिे: H₂O; NH₃; CH₄; अशी 
आहे. एक सुंयुिा दाखशवण्यासाठी एक थोडी मोठी रेषा काढून ही सूिे शलशहली िातात तेव्हा त्याुंना 
‘रचनासूिे’ असे म्हणतात. वरील रेणूुंची रचनासूिे पुढे शदलेली आहेत: 

 

H — O — H; 

H 
। 

H — N — H; 

H 
। 

H — C — H 
। 
H 

 
दोन अणू एकि िोडण्यासाठी प्रत्येक अणचूी कमीत कमी एक सुंयुिा वापरली िाते. हस्ताुंदोलन 

करावयाचे असते तेव्हा एका व्यक्तीच्या हाताचा दुसऱ्या व्यक्तीच्या हाताशी शमलाफ व्हावा लार्तो. 
त्याचप्रमाणे रासायशनक सुंयुर्ामध्ये प्रत्येक अणूच्या कमीत कमी एका सुंयुिेचा शमलाफ झाला तर त्याला 
‘एकेरी सुंयुिापाश’ असे म्हणतात. काही शठकाणी दोनदोन सुंयुिापाशाुंचा शमलाफ होतो तेव्हा त्याला 
‘दुहेरी सुंयुिापाश’ असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे तीनतीन सुंयुिाुंचा शमलाफ होतो तेव्हा त्याला ‘शतहेरी 
सुंयुिापाश’ असे म्हणतात. उदाहरणाथग, शमथेन रेणूमध्ये केवळ एकेरी सुंयुिापाश आहेत. 

 
H 
। 

H — C — H 
। 
H 
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तर इशथशलनच्या रेणूमध्ये 
 

H 
। 
C 
। 
C 

= 

H 
। 
C 
। 
H 

 
दोन काबगन अणू दुहेरी सुंयुिापाशाने िोडलेले आहेत. परुंतु सवग हायड्रोिन अण ू माि एकेरी 

पाशाने िोडलेले आहेत. ॲशसशटलीन ह्या द्रव्याचे सूि C₂ H₂ असे आहे. त्याचा रेणू H – C = C – H अशा 
तऱ्हेने शलशहतात. त्यामध्ये दोन काबगन अणू शतहेरी सुंयुिापाशाने िोडलेले आहेत. दोन्ही हायड्रोिन अण ू
माि एकेरी सुंयुिापाशाने िोडलेले आहेत. वरील शतन्ही रेणूुंमध्ये काबगन अणूच्या चारही सुंयुिा वापरल्या 
िातात हे समिून येईल. 

 
काबमनची वैणशष्ट्ये 

 
काबगन अणचेू एकेरी सुंयुिापाश हे स्स्थर व घट्ट असतात. परुंतु दुहेरी सकवा शतहेरी सुंयुिापाश हे 

अपेके्षप्रमाणे िादा घट्टपणा सकवा स्स्थरता दाखवीत नाहीत. उलट, हे पाश म्हणिे अस्स्थरतेचे लक्षण होय. 
अशा प्रकारचे काबगनी रेणू दोन काबगनमधील आपले दुहेरी सकवा शतहेरी सुंयुिापाश तोडून नुंतर दुसऱ्या 
अणूशी सुंयोर् पावनू एकेरी सुंयुिापाश करण्यासाठी उत्सुक असतात म्हणनूच दुहेरी व शतहेरी सुंयुिापाश 
असलेल्या काबगनपासून तयार झालेले सुंयुर् अस्स्थर असतात. त्याुंना ‘असुंतृप्त’ सुंयुरे् म्हणतात. त्या उलट, 
सवगच एकेरी सुंयुिापाश असल्यास त्याुंना ‘सुंतृप्त’ काबगनी सुंयुरे् असे म्हणतात. 

 
काबगन अणूुंचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशशष्टय आहे. ते म्हणिे, एक काबगन अणू दुसऱ्याला, दुसरा 

शतसऱ्याला, अशा तऱ्हेने काबगन अण ू एकमेकाुंना िोडून घेऊन वाटेल तेवढी लाुंबच लाुंब माशलका करू 
शकतात. ह्या सवग वैशशष्ट्याुंमुळे काबगनपासून तयार होणाऱ्या शवशवध रसायनाुंचा साकल्याने एकशित शवचार 
करण्यासाठी काबगनी रसायनशास्त्र ही एक रसायनशास्त्राची स्वतुंि शाखा झाली आहे. इतर मूलद्रव्ये व 
त्याुंची सुंयुरे् ह्याुंचा शवचार करणाऱ्या शाखेला ‘अकाबगनी’ रसायनशास्त्र असे म्हणतात. काबगनेतर अणू हे 
एकाच मूलद्रव्याच्या अणूला अणू िोडून अशी लाुंब साखळी बनव ू शकत नाहीत. अणूुंची साखळी 
बनशवण्याची क्षमता हे काबगन अणूुंचेच वैशशष्ट्य आहे. काबगनी रेणूुंची सुंख्या एवढी मोठी म्हणिे लाखाुंनी 
मोिता येईल अशी वाढली, ती त्यामुळेच. 

 
हायड्रोकाबमन द्रव्ये 

 
काबगन व हायड्रोिन ह्या दोन मूलद्रव्याुंचे अणू वापरून आपल्याला शकतीतरी रेणू बनशवता येतात. 

ह्याुंना ‘हायड्रोकाबगन’ सुंयुरे् असे म्हणतात. बऱ्याच हायड्रोकाबगन सुंयुर्ाुंचे उर्मस्थान खशनि तेल हे आहे. 
हायड्रोकाबगन द्रव्याुंचा एक पोटशवभार् म्हणिे ‘सुंतृप्त’ हायड्रोकाबगन सुंयुरे्. ही द्रव्ये रसायनशास्त्र दृष्ट्या 
फारशी शियाशील नसतात. ह्याुंनाच ‘पॅराशफन’ असेही म्हणतात. पॅराशफन ह्याचा शब्दाथग म्हणिे ‘अत्यल्प 
आसक्ती.’ ह्या प्रकारच्या हायड्रोकाबगन सुंयुर्ावर प्रयोर्शाळेमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या आम्ले, अल्क अशा 
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अशभशियाकारकाुंचा’ फारसा पशरणाम होत नाही. ह्या सुंयुर्ाची काबगन अणूुंच्या वाढत्या सुंख्येनुसार श्रेणी 
बनशवता येते. उदाहरणाथग, शमथेन, इथेन, प्रोपेन्, व्युटेन्, पेंटेन, हेक्झेन, हेटेेनन, ऑक्टेन, नॉनेन, शडकेन व 
इतर. ह्या श्रेणीचा मलूारुंभ शमथेन हा आहे. ह्या श्रणेीतील घटकाुंचे सवगसाधारण सूि Cn H₂n+₂ असे देता 
येईल. ह्यामधील पशहला n हा काबगनची अणूसुंख्या दाखशवतो. ह्या n ची सकमत एक सकवा त्यापेक्षा शकतीही 
िास्त असू शकेल. हायड्रोिनची अणूसुंख्या काबगन अणूुंच्या सुंख्येच्या दुप्पट अशधक दोन एवढी असते. 
पुढील कोष्टकात (ि. १.१ मध्ये) हायड्रोकाबगन सुंयुर्ाुंची श्रणेी देण्यात आलेली आहे. सुंयुर्ाुंची िमवार 
नाव,े सूिे व रचनासूिेही देण्यात आलेली आहेत, काही हायड्रोकाबगन रेणूच्या पूवी येणारे ‘n’ हे अक्षर 
‘normal’ (म्हणिे ‘सामान्य) ह्या शब्दाचे आद्याक्षर आहे, n (सामान्य) प्रमाणेच iso (आयसो=सम) अशी 
अक्षरे असणारे हायड्रोकाबगन सकवा अन्य काबगनी द्रव्ये आहेत. त्याुंमध्ये अणूसुंख्या व रेणूसूिे एकि असतात, 
परुंतु त्या रेणूची रचना शनराळी असली तर त्याुंना ‘आयसो’ सुंयुरे् असे म्हणतात. रचना वरे्ळी असल्याने 
त्याुंचे रु्णधमग पण शनराळे असतात. उदाहरणाथग, n पेंटेन, ‘iso’ पेंटेन... 
 
आल्कोहोल व आम्ले 

 
सुंतृप्त हायड्रोकाबगन हे सामान्यपणे शियाशील नसतात. तथाशप अशभशियाकारक प्रभावी असले तर 

आशण िरूर ती अनुकूल पशरस्स्थती शनमाण केली तर हायड्रोकाबगन द्रव्ये शियाशील होतात व त्याुंच्या 
रचनेमध्ये आवश्यक ते बदल घडवनू आणता येतात. उदाहरणाथग, हायड्रोकाबगनचे ऑस्क्सडीकरण घडवनू 
आणता येते. म्हणिे ऑस्क्सिन अणूुंशी सुंयोर् होऊन त्यापासून आल्कोहोल बनतो. त्याचप्रमाणे 
ऑस्क्सिनचे प्रमाण व प्रभाव िास्त असल्यास त्यातून पुढे आम्लेही बनशवता येतात. हायड्रोकाबगन रेणूशी 
ऑस्क्सिन अणू कसे सुंयोर् पावतात हे पुढील रचना सूिावरून स्पष्ट होईल. शमथेन व इथेन ह्याुंपासून 
तयार होणारे शमशथल आल्कोहोल व इशथल आल्कोहोल व त्याचप्रमाणे बनणारी फॉर्ममक व ॲसेशटक आम्ले 
ह्या सवांची रचनासूिे पुढे शदलेली आहेत. 
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एस्टि म्हिजे काय? 

 
आल्कोहोल व आम्ले ही शियाशील असतात. आल्कोहोलमधील OH हा र्ट शियाशील आहे, तर 

आम्लाुंमध्ये असलेला OH ह्या र्टातील H हा शियाशील आहे. आम्लाचे रु्णधमग या शियाशील H मुळेच 
शनमाण झाले आहेत. 

 
आल्कोहोल व आम्ले ह्याुंचा सुंयोर् होऊ शकतो. असा सुंयोर् होतो तेव्हा आल्कोहोलमधील OH 

र्टाचा आम्लातील शियाशील H शी सुंयोर् होऊन पाणी (H-OH) बनते. आल्कोहोलचा उरलेला भार् 
आम्लाच्या उरलेल्या भार्ाशी सुंयोर् पावनू एक नवीन द्रव्य तयार होते. अशा प्रकारच्या द्रव्याला ‘एस्टर’ 
(ester) असे म्हणतात. शमशथल आल्कोहोल व ॲसेशटक आम्ल ह्याुंचा सुंयोर् होतो तेव्हा होणारी अशभशिया 
पुढील समीकरणाने दाखशवलेली आहे: 

 

 
 
शमशथल आल्कोहोल + ॲसेशटक आम्ल = पाणी + शमशथल ॲशसटेट. 
 
ह्या द्रव्याुंच्या नामकरणामध्ये रसायनशास्त्राची पद्धती लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. शमथेन, इथेन 

वर्ैरे हायड्रो काबगनपासून बनणाऱ्या आल्कोहोलच्या नावामध्ये अुंत्य ‘एन्’ ह्या अक्षराुंऐविी (इल) ही 
अन्त्याक्षरे येतात. त्याचप्रमाणे आम्लाुंच्या नावाुंच्या अन्ती ‘इक’ ही अक्षरे असतात, तेव्हा त्याुंच्यापासून 
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बनणाऱ्या एस्टरच्या नावामध्ये शवेटी ‘इक’ च्या ऐविी ‘एट’ ही अक्षरे येतात. एस्टरच्या पऱु्या नावामध्ये 
प्रथम आल्कोहोलचा नामभार् येतो व नुंतर आम्लाचा नामभार् येतो. उदाहरणाथग, शमशथल आल्कोहोल + 
ॲसेशटक आम्ल = पाणी + शमशथल ॲशसटेट. बऱ्याच सुर्ुंधी द्रव्यामध्ये एस्टर असतात. 

 
एस्टरची रचना सामान्यपणे फारशी स्स्थर नसते. म्हणिेच त्यामध्ये थोडीफार अपघटनक्षमता 

असते. तपमान सकवा दाब ही वाढशवली सकवा हायड्रो क्लोशरक आम्ल (HCI) सारखी तीव्र (strong) आम्ले 
त्यामध्ये घातली तर एस्टरचे अपघटन होऊन पुन्हा आल्कोहोल व आम्ल ही बनतात. अशा प्रकारच्या 
अपघटनामध्ये पाण्याचा अुंतभाव होत असल्याने, ह्या अशभशियेला ‘िल अपघटन’ (hydrolysis) असेही 
म्हणतात. 
 

आल्कोहोल व काबगन आम्ले ह्याुंच्यातील काबगन अणूुंच्या वाढत्या सुंख्येप्रमाणे होणाऱ्या श्रेणीमधील 
आरुंभीचे आल्कोहोल व आरुंभीची आम्ले पाण्यामध्ये शवरघळतात. परुंतु त्याुंच्यातील काबगनची सुंख्या वाढत 
िाते, त्याप्रमाणे त्याुंची शवद्राव्यता कमी कमी होत िाते. अर्दी कमी शनद्राव्यता असलेल्या आल्कोहोलना 
‘तैल आल्कोहोल’ (fatty alcohol) व आम्लाुंना ‘तैल आम्ले’ (fatty acids) असे म्हणण्याचा प्रघात आहे. 

 
आल्कोहोलमध्ये शियाशील OH र्ट असल्यामुळे काबगनी आम्ले आल्कोहोलशी सुंयोर् पावतात. 

त्याचप्रमाणे सोशडअम् हायड्रॉक्साइड (Na OH) सकवा पोटॅशशअम् हायड्रॉक्साइड (KOH) ह्या अल्कद्रव्याुंशी 
काबगनी आम्लाुंचा सुंयोर् होतो तेव्हा पढुील अशभशिया होते: 

 
सोशडअम् हायड्रॉक्साइड + ॲसेशटक आम्ल = सोशडअम् ॲशसटेट + पाणी 
 
अल्क द्रव्ये सकवा बेसे ह्याुंच्याशी काबगनी आम्लाुंचा सुंयोर् होऊन तयार होणाऱ्या द्रव्याुंना ‘क्षार’ द्रव्ये 

असे म्हणतात. साबण हा पाशमशटक सकवा तत्सम तैल आम्ले ह्याुंचा सोशडअम् क्षार आहे. अशा प्रकारचे 
सोशडअम् सकवा पोटॅशशअम् क्षार पाण्यामध्ये थोड्ाफार प्रमाणात शवरघळतात म्हणून त्याुंना शवशषे महत्त्व 
आहे. 
 

वनस्पतीिन्य सकवा प्राशणि तेले ही सुद्धा एक प्रकारे एस्टर आहेत. ह्या एस्टरमध्ये स्ग्लसरीन 
म्हणिे स्ग्लसरॉल असून त्याचे रचना सूि असे आहे: 
 

C – H₂ – OH 
C – H OH 
C – H₂ – OH 
 
स्ग्लसरॉलच्या रेणूमध्ये असे तीन शियाशील OH र्ट आहेत. तेलामध्ये स्ग्लसरॉल ह्या 

आल्कोहोलचा पाशमशटक सकवा तत्सम दुसऱ्या तैल आम्लाुंशी सुंयोर् झालेला असतो. 
 
दुसऱ्या एक प्रकारच्या काबगनी द्रव्याची ओळख करून घेतली पाशहिे. तो प्रकार म्हणिे ‘इथर’ 

(ether) हा. ह्या प्रकारामध्ये ‘शमशथल’ (– CH₃) व ‘इशथल’ (– C₂ H₅) असे दोन मूलक ऑस्क्सिन 
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अणूुंशी िोडल्याने इथर बनतो. उदाहरणाथग, शमशथल इशथल इथर (CH₃ – O – C₂ H₅) डाय (= दोन) 
इशथल इथर 

 
(C₂ H₅ – O – C₂ H₅). 
 
हायड्रोकाबगनचा एक उपशवभार् म्हणिे ऑशलशफन्स् (olefins) नावाची असुंतृप्त हायड्रोकाबगन द्रव्ये. 

ऑशलशफन्समध्ये दोन काबगन अणू दुहेरी सुंयुिापाशाुंनी िोडलेले असतात. ह्या शवभार्ामध्ये इशथशलन, 
प्रॉशपशलन् वर्रे द्रव्याुंची वाढत्या काबगन अणूच्या सुंख्येनुसार श्रेणी बनतेः श्रेणीतील इशथशलनचे सूि म्हणिे 
C₂ H₄ 

 
H 
। 
C 
। 
H 

= 

H 
। 
C 
। 
H 

 
आशण प्रॉशपशलनचे सूि म्हणिे C₃ H₆ अशी आहेत: 

 

H – 

H 
। 
C 
। 
H 

– 

H 
। 
C = 

H 
। 
C 
। 
H 

 
ऑशलशफन्सचे सवगसाधारण सूि म्हणिे Cn H₂ n असे आहे. 
 
आतापय त चचा केलेले हायड्रोकाबगन हे मुख्यतः सरल शृुंखला सुंयुर् होते. परुंतु दुसऱ्या एका 

प्रकारच्या हायड्रोकाबगनमध्ये काबगन अणूुंच्या सुंयोर्ाने वलय सकवा बुंद तोंडाची साखळी बनते. वलययुक्त 
अशा काबगनी द्रव्याुंमध्ये ‘ॲरोमेशटक (aromatic) हा शवभार् महत्त्वाचा आहे. ॲरोमेशटक शवभार्ातील आरुंभ 
द्रव्य बसे्न्झन (benzene) हे असून त्याचे सूि C₆ H₆ असे आहे. त्याचे रचनासूि असे शलशहण्यात येते. 
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ह्यामध्ये तीन दुहेरी सुंयुिापाश आहेत. ॲरोमेशटक वर्ातील हायड्रोकाबगन त्यामुळे असुंतृप्त असतात 
हे खरे. तथाशप त्याुंच्या शवशशष्ट रचनेमुळे त्याुंना मयाशदत असुंतृप्त द्रव्ये असे म्हणता येईल. कारण ती काही 
प्रमाणातच शियाशील असतात. 
 
सल्फेट व सल्फोनेट 

 
सल््युशरक आम्लाबरोबर काही काबगनी द्रव्याची रासायशनक अशभशिया होते तेव्हा दोन प्रकारचे 

सुंयुर् तयार होणे शक्य असते. एक सल्फेट व दुसरा सल्फो नेट काहीशा उच्चारसादृशामुळे दोन्ही एकच 
आहेत असे वाटणे शक्य आहे. शवशषेतः सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या सुंदभात दोन्ही सुंयुरे् येतात. त्याुंच्या 
सुंरचनेमध्ये व रु्णधमामध्ये थोडा भेद आहे. दोन्ही सुंयुर्ाुंमध्ये मूलक ‘–SO₃ H’ असला तरी सल्फेटमध्ये S 
(सल्फर) अणू काबगनी द्रव्याच्या C अणूशी –O–’ ओ अणूने िोडलेला असतो. परुंतु सल्फोनेटमध्ये S अण ू
व C अणू एकमेकाुंना सरळ, प्रत्यक्ष िोडलेले असतात. आम्लयुक्त माध्यमामध्ये सल्फोनेटचे िल अपघटन 
सल्फेटएवढे सुलभतेने होत नाही. म्हणिेच तुलनेने सल्फेटपेक्षा सल्फोनेट िास्त स्स्थर असावे. 

 
सवगसामान्यपणे रासायशनक द्रव्याुंची शवशषेत: काबगनी रसायनाुंची घडण व त्याुंचे स्वरूप 

समिण्याच्या उ्ेदलशाने ही थोडी मलूभतू माशहती देण्यात आलेली आहे. पुढील प्रकरणात शवषयानुरोधाने 
मधून मधून येणाऱ्या रासायशनक अशभशिया व त्यामुळे काही द्रव्याुंचे रु्णधमग ह्याुंची समि त्यामुळे सोपी 
होईल. 
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२ : णनममलकाचें सुबोध शास्त्रीय स्वरूप 
 
पुष्ट्कळ वळेा पुरेसे पाणी वापरूनही कपडे स्वच्छ होत नाहीत. आपण त्यावळेी साबणाचा उपयोर् 

करतो. कपडे स्वच्छ करण्यामध्ये साबण नेमके काय करतो हे समिण्यासाठी कपडे मळतात म्हणिे काय 
होते ते पाहू. 

 
आपल्या शरीरातून व केसाुंमधून घामाबरोबर तेलकटपणा सकवा स्स्नग्धाुंश बाहेर पडतो. त्याशशवाय 

केस ठाकठीक बसण्यासाठी सुवाशसक तेले सकवा व्हॅसलीन वर्ैरे स्स्नग्ध पदाथग आपण केसाुंना लावतो. 
आपल्या खाण्यामध्ये दूध, तूप, लोणी, तेल हे पदाथगही असतातच. त्याचप्रमाणे आिच्या युंियुर्ामध्ये 
सायकली, मोटारी वर्ैरे युंिाुंसाठी वुंर्ण तेलेही आलीच. ह्या सवग मार्ांनी आपल्या शरीराला व कपड्ाुंना 
कळत न कळत तेलाुंश लार्त असतो. शरीरावर सकवा कपड्ाुंवर माती, धूळ, राख, कोळशाची कािळी 
वर्ैरे मळ साचतो. स्पशग केल्याने, सकवा वाऱ्याबरोबर हा मळ आपल्या चामडीच्या रुंध्ाुंमध्ये, तसेच 
कपड्ाच्या शवणीतील उभ्याआडव्या धाग्याुंमध्ये व सुताच्या शपळामध्ये तेलाुंशाबरोबर अडकून बसतो. मळ 
तेथून काढून टाकावयाचा तर शरीरावर सकवा कपड्ावर नुसते पाणी ओतून फारसा उपयोर् होत नाही. 
त्याचे कारण उघड आहे. तेल व पाणी ह्याुंच्या परस्परशवरोधी रु्णाुंमुळे ती एकिीव होत नाहीत. 
पाण्याबरोबर तेलाुंश वाहून िात नाही. शकतीही पाणी ओतले तरी तेल व आत अडकलेला मळ ही िार्च्या 
िार्ीच राहातात व पाणी वरच्या वर शनघनू िाते. 

 
तेल व पािी एकसंध णमश्रि 
 

शरीर व कपडे स्वच्छ करावयाचे तर मळावर बसलेला तेलाुंशाचा सूक्ष्म थर काढून टाकणे 
आवश्यक आहे. म्हणिेच तेलाुंश पाण्याशी शमसळला पाहीिे. काहीशा परस्परशवरोधी रु्णाुंच्या ह्या द्रव्याुंना 
एकिीव करण्यासाठी एकाद्या मध्यस्थाची र्रि असते. मध्यस्थाचे काम साबण करतो. मध्यस्थ नेमके काय 
करतो हे कळण्यासाठी एक प्रयोर् करता येईल. एका स्वच्छ बाटलीमध्ये थोडे पाणी व थोडे तेल घेऊन ते 
शमश्रण पुष्ट्कळ वळे हलशवले तरी काही वळेाने बाटलीमध्ये पुन्हा खाली पाण्याचा थर आशण त्यावर तेलाचा 
थर अशी शवभार्णी होते. म्हणिेच त्याुंचे शमश्रण होत नाही. परुंतु तेल-पाणी शमश्रणामध्ये साबणाचे पाणी 
घातले व ते शमश्रण पनु्हा चाुंर्ले हालशवले तर तेल व पाणी ह्याुंचे एकिीव शमश्रण झालेले आढळते. अशा 
प्रकारच्या शमश्रणाला ‘पायस’ सकवा ‘इमल्शन’ (emulsion) असे म्हणतात. असा शमश्रणाचा रुंर् बहुधा 
दुधाळ (पाुंढरा) असतो. तेलाचा पाण्यापासून अशलप्त राहण्याचा रु्ण इमल्शनमध्ये लुप्त होऊन ते 
पाण्याबरोबर वाहून िाणारे प्रवाही शमश्र द्रव्य बनते. 
 

साबण वापरल्याने शरीर व कपडे ह्याुंचे वरील तेलाुंश सकवा तेलकटपणा शनघून रे्ल्यावर त्या 
िारे्वरील मळ हलशवणे अवघड नाही. साबणाच्या पाण्यामुळे मळाचे मूळ स्थानाचे आकषगण कमी होते. 
र्रम पाण्याचा ह्या कामी फायदा घेता येतो. र्रम पाण्यामुळे आपल्या चामडीवरील सकवा कापड सुतातील 
रुंधे् थोडी मोठी होतात व तेथील मळ शनघनू िाण्यास मदत होते. अुंर् चोळणे सकवा कपडे चुबकणे ह्याुंमुळे 
रुंध्ाुंमध्ये अडकलेला मळ बाहेर पडतो व पाण्याबरोबर वाहून िातो. साबणाची घडण व त्याचे स्वरूप 
लक्षात घेता साबणात असलेल्या ह्या शवशशष्ट रु्णाचा उर्म स्पष्ट होईल. 
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साबण तयार करण्यामध्ये प्रामुख्याने दोन द्रव्ये लार्तात. एक म्हणिे, तेल व दुसरे द्रव्य कॉस्स्टक 
सोडा ही होत. कॉस्स्टक सोडा (दाहक सोडा) म्हणिेच सोशडअम् हायड्रॉक्साइड. तेल व कॉस्स्टक सोडा 
ह्याुंचे योग्य प्रमाणात केलेले शमश्रण बराच वळे र्रम ठेवनू ढवळीत राहाव ेलार्ते. त्यानुंतर तेलामधील तैल 
आम्ले मुक्त होतात. तेल आम्ले व कॉस्स्टक सोडा ह्याुंचा रासायशनक सुंयोर् होऊन ‘क्षार’ द्रव्ये बनतात. ही 
क्षार द्रव्ये म्हणिेच साबण होय. तेलामध्ये नसलेला असा रु्ण साबणामध्ये आलेला आहे. साबण पाण्यामध्ये 
बऱ्याच प्रमाणात शवरघळतो; तर तेल पाण्यामध्ये िवळ िवळ शवरघळत नाही. 

 
कायाने काटा काढिे 

 
तेलाचा बुळबुळीतपणा व तेलकटपणा ह्याुंपासूनच साबणाची उत्पत्ती होते. तेलाचा बुळबुळीतपणा 

आशण हाताना व कपड्ाुंना शचकटण्याचा रु्णधमग हे काढून टाकण्यासाठी तेलापासून बनलेलाच साबण 
शवेटी उपयोर्ी पडतो. प्रथमदशगनी ह्याची थोडी र्ुंमत वाटेल. परुंतु कायाने काटा काढणे हे त्यामार्ील 
तत्त्व आहे. कायाने काटा काढणे ही केवळ उपमाच नसून ती समपगक अशी बरीचशी वस्तुस्स्थती आहे. 
पायात रुतून मोडलेला काटा हा हाताने काढता येत नाही. दुसऱ्या कायाचे अणकुचीदार टोक मोडलेल्या 
कायाच्या टोकाच्या िार्ी पायात िाते आशण दुसरे टोक काटा काढणाऱ्याच्या हाती असते. म्हणनूच 
मोडलेला काटा बाहेर काढणे शक्य होते. मोडलेला काटा पायातून बाहेर काढून झाल्यावर दोन्ही काटे 
फेकून देतात. शवेटी मोडलेला काटा हातानेच काढला िातो. परुंतु हात व मोडलेला काटा ह्याुंना 
िोडणारा नवीन काटा घ्यावा लार्तो. नवीन काटा म्हणिे एका अथाने मध्यस्थच. 
 

मळकट कपडे धुण्याच्या कामी साबणसुद्धा मध्यस्थाचे कायग करतो ते काहीसे अशाच प्रकारचे 
असते. तेलापासून साबण तयार होतो तेव्हा साबणाचे मोठे लाुंब रेणू बनतात. त्याुंचे स्वरूप स्पष्ट 
करण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ. खोबऱ्याच्या तेलात प्रामुख्याने आढळणाऱ्या ‘ल ॉशरक’ (lauric) आम्लाचा 
सोशडअम् क्षार म्हणिेच ‘सोशडअम लॉरेट’ हा साबण. त्याचे सूि पुढे शदलेले आहे: 

 
 
ह्या रेणूमध्ये १२ काबगन अणू आहेत. त्यापकैी ११ काबगन अणू एकमेकाुंना तसेच हायड्रोिन अणूुंशी 

िोडलेले असून त्या अकरा अणूुंच्या साखळीला बारावा काबगन अणू िोडलेला आहे. परुंतु बाराव्या काबगन 
अणूशी २ ऑस्क्सिन अण ूिोडलेले आहेत व त्यापैकी एकाला सोशडअम् अणू िोडलेला आहे. हा झाला 
‘सोशडअम् लॉरेट’ क्षार. क्षार हे सामान्यपणे थोड्ाफार प्रमाणात पाण्यामध्ये शवरघळतात. पाण्यामध्ये 
सोशडअम लॉरेटचे अपघटन होऊन त्याचे दोन भार् होतात व त्यातून दोन आयन (ion) तयार होतात. 
त्यापैकी एक आयन म्हणिे सोशडअम आयन. त्यावर ‘धन’ शवदु्यतभार (electric charge) असतो. हा आयन 
Na + असा दाखशवतात. दुसरा आयन म्हणिे लॉरेट (C₁₁ H₂₃ Coo–) आयन. ह्यावर ‘ऋण’ शवदु्यतभार 
असतो. सोशडअम लारेट पाण्यात शवरघळतो तेव्हा सोशडअम आयन पाण्यामध्ये सहि सुंचार करू शकतो. 
परुंतु लॉरेट आयन माि पाण्यामध्ये सहि सुंचार करू शकत नाही. ह्याचे कारण काय? लॉरेट आयन हा 
एक लाुंबलचक आयन आहे व त्याचे एक टोक म्हणिे 
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हे पाण्यात िाण्यासाठी उत्सुक असते. त्यालाच ‘िलपे्रमी’ (hydrophilic) टोक म्हणतात. परुंतु 

त्याच आयनाचा दुसऱ्या टोकाचा भार् म्हणिे C₁₁ H₂₃ हा ‘िलरोधी’ (hydrophobic) असतो. म्हणिेच 
पाण्यामध्ये न शमसळणारा भार् अथवा पाण्यापासून अशलप्त राहणारा भार्. परुंतु हा िलरोधी भार् पुष्ट्कळ 
वळेा ‘तेलपे्रमी’ असतो व त्यामुळे तो भार् तेलामध्ये शमसळतो व तेलाशी एकिीव होतो. अशा तऱ्हेने घडण 
झालेल्या आयनाुंच्या दोन टोकाुंना परस्परशवरुद्ध असे शियाशील रु्णधमग आढळतात. आयनाुंचे एक टोक 
पाण्यात शवरघळणारे, तर दुसरे टोक पाण्यापासून अशलप्त राहणारे. 

 
एकाच आयनामध्ये असे परस्परशवरोधी रु्ण कोणत्या कारणामुळे शक्य होतात? त्याचे प्रमुख कारण 

म्हणिे पुरेशी लाुंबी असलेला साखळी आयन हे होय. साखळी म्हणिे त्यामधील अणूुंची सुंख्या मोठी हे 
ओघानेच आले. आयन साखळीची लाुंबी मोठी असल्याने त्या आयनाचे परस्परशवरोधी रु्ण अलर् अलर् 
असे म्हणिेच स्वतुंिपणे शियाशील असू शकतात. आयन लहान असल्यास अशा प्रकारचे परस्परशवरोधी 
रु्ण अलर् राहू शकत नाहीत. त्यामुळे शवरोधी रु्ण असलेच तर त्याुंची र्ोळाबेरीि होऊन त्याुंचा एकशित 
असा रु्णधमग बनतो. 

 
दोन टोकाुंना परस्परशवरोधी रु्ण असणारा आयन खरोखरच अिब होय. परुंतु आयनाुंच्या ह्याच 

अिबपणात साबणाची उपयुक्तता सामावलेली आहे. साबणाची मध्यस्थ म्हणनू भशूमका वठशवण्यामध्ये 
आयनाुंचे दुहेरी स्वरूप कामी येते. 

 
णविोधी गुिाचंा समतोल 

 
अशा वैशशष्ट्यपूणग आयनाुंचे एक टोक िलपे्रमी व दुसरे टोक िलरोधी; ह्या दोन टोकाुंच्या शवरोधी 

रु्णधमाच्या बलाचे परस्परप्रमाण काय आहे; म्हणिेच कोठला भार् शशरिोर व कुठला भार् कमिोर 
ह्यावरून साबण ह्या मध्यस्थाच्या कायगक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यात येते. साबणाच्या ऋण आयनातील 
िलरोधी रु्ण व त्याच आयनातील िलपे्रमी रु्णापेक्षा िास्त प्रभावी असल्यास तो साबण पाण्यात शवशषे 
(फारसा) शवरघळत नाही. अशा साबणाचा धुण्याच्या कामी फारसा उपयोर् नाही. त्या उलट, िलरोधी 
रु्ण म्हणिेच तेलपे्रमी रु्ण िलपे्रमी रु्णापेक्षा तुलनेने बराच कमी असल्यास साबण पाण्यामध्ये सहि 
शवरघळेल हे खरे. परुंतु तो साबण कपड्ाुंवरील तैलाुंश ओढून घेऊ शकणार नाही. मर् साबणाची 
कायगक्षमता सुंपुष्टात येईल. म्हणून तर ज्या साबणाच्या ऋण आयनाच्या दोन टोकाुंचे िलरोधी व िलपे्रमी 
रु्ण साधारण ‘तुल्यबल’ असतात, तोच साबण मध्यस्थाचे कायग व्यवस्स्थतपणे पार पाडू शकतो. 

 
साबणाच्या परस्परशवरोधी रु्णाुंमध्ये साधारण समतोल येण्याच्या दृष्टीने साबणातील ऋण 

आयनामध्ये िलरोधी टोकाचा भार् सामान्यपणे ११ ते १७ काबगन अणूुंचा बनलेला असतो. म्हणिेच मळू 
तैल आम्लामध्ये एकूऩ काबगन अणूुंची सुंख्या १२ ते १८ असली पाशहिे. १८ पेक्षा िास्त काबगन अण ू
असलेल्या तैल आम्लाुंचे साबण पाण्यामध्ये िवळ िवळ अद्रावणीय (insoluble) असतात. त्याुंचा साबण 
म्हणून त्यामुळे उपयोर् होत नाही. त्या उलट १० काबगन अणू सकवा त्यापेक्षा कमी काबगन अणू असलेल्या 
तेल-आम्लाुंचे साबण पाण्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात शवरघळतात. शशवाय त्यामध्ये िलरोधी म्हणिेच तेलपे्रमी 
रु्ण िवळ िवळ नसल्याने त्यामध्ये साबण म्हणनू अपेशक्षत रु्ण नसतात. ह्या शववेचनावरून मध्यस्थ म्हणून 



  अनुक्रमणिका 

साबणाचे रु्ण थोड्ाच तेल-आम्लाुंच्या क्षाराुंत आढळून येतात. सवग तेल-आम्लाुंच्या क्षाराुंत ते नसतात हे 
स्पष्ट होईल. साबणासाठी वापरण्यालायक तेलातील काही तैल आम्लाुंची रासायशनक सूिे व घडण ही 
पुढील कोष्टक ि. २.१ मध्ये शदली आहेत. 

 

 
 
असुंतृप् त आम्लाुंमध्ये १ सकवा अशधक दुहेरी सुंयुिा पाश आहेत  .शरशसनोलेइक आम्लामध्ये शशवाय एक OH 
र्ट आहे. 

 
तेलाचे शास्त्रीय स्वरूप 

 
खशनि तेल हे ‘हायड्रो काबगन’ वर्ात मोडत असल्याने त्याचा साबण शनर्ममतीसाठी प्रत्यक्ष उपयोर् 

होत नाही. परुंतु वनस्पतीिन्य न प्राशणि तेलाुंचा माि साबण तयार करण्याच्या कामी उपयोर् होतो, तो 
त्या तेलाुंच्या शवशशष्ट रासायशनक स्वरूपामुळे, तेलाुंच्या घडणेमध्ये ‘स्ग्लसरॉल’ (म्हणिेच स्ग्लसरीन) व 
शवशवध तेल आम्ले ह्याुंचा सुंयोर् झालेला असतो. स्ग्लसरॉल हा आल्कोहोलच्या िातीचा असून त्यामध्ये 
तीन शियाशील O H र्ट आहेत. ते तीन O H र्ट तेलआम्लाुंच्या तीन रेणूुंशी रासायशनक दृष्ट्या िोडलेले 
असतात. तेलआम्लाुंचे हे तीन रेणू हे एकाच तेलआम्लाचे असतात. सकवा ते दोन अथवा तीन शनरशनराळ्या 
तेलआम्लाुंचे रेणू असणे शक्य आहे. खोबरेल व र्ोडे तेल ह्यामध्ये सकवा चरबीमध्ये सामान्यपणे सहा 
शनरशनराळी तेलआम्ले आढळतात. क् वशचत ही सुंख्या दहापय तही असू शकते. 

 
शनरशनराळ्या तेलआम्लाुंची रासायशनक घडण पाशहली तर एक महत्त्वाची र्ोष्ट ध्यानात येते. ती 

म्हणिे २-३ अपवाद वर्ळल्यास नैसर्मर्क तेलआम्लाुंमध्ये एकूण काबगन अणूुंची सुंख्या नेहमीच सम असते, 
१०, १२, १४ वर्ैरे. म्हणिे शनसर्ामध्ये शवषम काबगन अण ूअसलेली तेलआम्ले िवळ िवळ नाहीतच. असे 
हे का होते हे समिलेले नाही. तथाशप शवषम काबगन अणू असलेली तेलआम्ले प्रयोर्शाळेमध्ये सुंश्लशेषत 
करता येतात. त्याुंचे रासायशनक रु्णधमग सम काबगन अणू असलेल्या तेलआम्लाुंप्रमाणेच असतात. 



  अनुक्रमणिका 

स्ग्लसरॉल व शवशवध तेलआम्ले ह्याुंच्या सुंयोर्ामुळे िी शनरशनराळी एस्टरे बनतात, त्या सवांचे 
शमश्रण तेलामध्ये असते. तेलामध्ये असलेल्या तेलआम्लाुंचे परस्परप्रमाण शनशित नसते. शतेिमीन, 
हवामान, रोपाुंची िातकुळी वर्ैरे कारणाुंमुळे तेलआम्लाुंचे दर शकेडा परस्परप्रमाण थोडेफार बदलते. 
शनरशनराळ्या शठकाणच्या एकाच िातीच्या तेलामध्ये त्यामुळे फरक आढळतो. म्हणनूच तेलाचा र्ोठणाुंक 
(freezing poin) शनशित असा एकच अुंक न देता, त्याच्या कमाल व शकमान मयादा देण्यात येतात. 
उदाहरणाथग, खोबरेल ह्या तेलाचा र्ोठणाुंक २४° से. ते २७° से. असा देण्यात येतो. 

 
पृष्ठणक्रयाशील कािक: (Surface active agents) 
 

साबण काही प्रमाणात पाण्यात शवरघळतो असे म्हणणे केवळ मयाशदत अथानेच बरोबर आहे. 
पाण्यामध्ये साखर वर्ैरे द्रव्ये शवरघळतात तेव्हा पाण्याचे रेणू व साखरेचे रेणू एकमेकाुंमध्ये सहि व पूणगपणे 
शमसळतात व एकसुंघ शमश्रण तयार होते. परुंतु साबणाची घडण शनराळी आहे. स्पष्टपणे हे समिण्यासाठी 
पूवीचेच सोशडअम् लॉरेट ह्या साबणाचे उदाहरण घेऊ. सोशडअम् लॉरेटचे आयनीकरण होऊन सोशडअम् 
आयन (Na+) पाण्यामध्ये सहि िातो. परुंतु लॉरेट आयनाची अवस्था काहीशी शिशुंकूसारखी होते. ह्या 
आयनाचा िलपे्रमी भार् पाण्याच्या पृष्टभार्ाच्या आत; तर िलरोधी भार् पाण्याबाहेर व पाण्यापासून अलर् 
राहतो व तुलनेने तो भार् लाुंब असल्याने कवायतीमध्ये शशपाई उभे राहतात तसे हे साबणातील ऋण आयन 
पाण्याच्या पृष्ठभार्ावर िणू ऊभे राहतात. पाण्यामध्ये साबणाचे प्रमाणा अल्प असल्यास पाण्याचा सारा 
पृष्ठभार् एक रेणू िाडीचा (monomolecular) ऋण आयनाुंच्या तवुंर्ाने झाकला िातो. साबण पाण्यात 
घातल्यावर अशा तऱ्हेने पाण्याच्या पृष्ठभार्ाचे स्वरूप बदलते व त्याबरोबरच पाण्याचे पृष्ठीय ताण 
बदलतात. 

 

 

आकृती ि. २.१. 
 

शुद्ध पाण्याचा पृष्ठभार् शास्त्रीय दृष्टीने पाशहला वर तो एक प्रकारच्या ताणाखाली असतो. 
द्रवपदाथाचा पृष्ठभार् आकुुं चन पावण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळेच हा ताण शनमाण होतो. ह्यालाच ‘पृष्ठीय 
ताण’ (surface tension) असे म्हणतात. प्रत्येक द्रवपदाथामध्ये हा पृष्ठीय ताण असतोच; परुंतु पाण्यामध्ये 
हा ताण बराच िास्त असतो. पाऱ्याचा पृष्ठीय ताण आणखीच िास्त असतो. द्रव पदाथांचा पृष्ठभार् 
त्यामुळेच सपाट म्हणिे एका पातळीत नसतो. रबराचा फुर्ा फुर्शवला म्हणिे फुग्याच्या पृष्ठभार्ावर ताण 
असतो. फुग्याच्या पृष्ठभार्ाची आकुुं चन पावण्याची प्रवृत्ती हेच त्याचे कारण होय. ह्या ताणामुळेच फुर्लेल्या 
फुग्याचा आकार शक्य तो कमीत कमी असतो. कोणत्याही वस्तूच्या पृष्ठभार्ाचे कमीत कमी के्षिफळ 
म्हणिेच र्ोल आकार होय. दुसरा कोणताही आकार असला तर के्षिफळ वाढते. पाण्याच्या बाबतीतही 
तसेच घडते. बारीक नळीतून सकवा अन्य तऱ्हेने थबकणारा पाण्याचा थेंब र्ोल असतो. हे सवांच्या 
पशरचयाचे आहे. स्वच्छ काचेवर पाऱ्याचा थेंब सकवा पाण्याचा थेंब पडला तर तो थेंब लरे्च पसरत नाही. 
थेंब हा पृष्ठभार्ाच्या आकुुं चन पावण्याच्या प्रवृत्तीमुळे साधारण र्ोल आकाराचा असा बनतो. पुढील 
शचिावरून हे स्पष्ट होईल. 

 



  अनुक्रमणिका 

आकृती क्र. २. २ 

 
पारा पाणी 

 
साबण पाण्यात घातल्यावर पाण्याच्या पृष्ठभार्ाचे स्वरूप बदलते;म्हणिेच पाण्याचा पृष्ठीय ताण 

कमी होतो. खरे म्हणिे, साबणाचा मुख्य रु्ण आहे तो पाण्याचा पृष्ठीय ताण कमी करण्याचा. ह्याचाच अथग 
पाण्याच्या पृष्ठभार्ाची आकुुं चनक्षमता कमी होते आशण त्यामुळे पाण्याचा प्रसरण पावण्याचा रु्ण वाढतो. 
त्याचा प्रत्यक्ष फायदा म्हणिे साबणाच्या पाण्यामध्ये कोरडे कपडे लवकर शभिून ओले होतात. ह्या 
प्रशियेमध्ये धूळ, हवचेे बुडबडेु वर्ैरे कापडाच्या पृष्ठभार्ावरून शनखळून बाहेर पडतात. नुंतर कपड्ाच्या 
प्रत्येत तुंतूमध्येच पाणी प्रवशे करून कापड पूणग ओले होते, कापड शभिवनू ओले करणाऱ्या द्रव्याुंना 
‘आद्रगताकारक’ (wetting agents) असे म्हणतात. हे कायग साबणाची पृष्ठीय ‘शियाशीलता (surface 
activity) ह्या रु्णामुळेच साध्य होते. साबणाचा हाही रु्ण महत्त्वाचा आहे. 
 

साबणाचे पाण्यातील प्रमाण अत्यल्प असते तेव्हा पाण्याच्या पृष्ठभार्ावर साबणाच्या ऋण आयनाचे 
एक रेणू िाडीचे स्तर हे पूवीचे शचिण बरोबर होईल. परुंतु पाण्यामध्ये साबणाचे प्रमाण थोडे वाढले तर 
पाण्यावर बुडबुडे म्हणिे फेस येऊन पाण्याचा पृष्ठभार् बराच वाढू शकतो. परुंतु साबणाचे प्रमाण आणखीच 
वाढले तर माि साबणामधील ऋण आयनाुंच्या रु्णधमांनुसार नवीन रचना तयार होते. आयनाुंची सुंख्या 
बरीच मोठी असल्याने आयनाचा िलपे्रमी भार् पाण्यात ओढला िातो. परुंतु त्याच आयनाचा िलरोधी भार् 
पाण्याचा सुंपकग  शक्यतो टाळण्यासाठी बरेच आयन एकि येऊन त्याुंचा ‘पुुंिका’ (micelle) बनतो. अशा 
तऱ्हेने बनलेल्या पुुंिक्याची रचना म्हणिे बाहेरच्या अुंर्ाला िलपे्रमी टोक व आत िलरोधी भार् अुंर् 
चोरून एकमेकाुंिवळ व शक्यतो पाण्यापासून अशलप्त अशी असते. पढुील शचिाकृतीवरून हे स्पष्ट होईल. 

 

 
आकृती क्र. : २.३ 

 
साबणाच्या आयनाुंची रचना कोणतीही असली तरी साबणाच्या पाण्याचा कपड्ाशी सकवा अन्यि 

सुंबुंध येतो तेव्हा साबणातील आयनाुंचा िलरोधी म्हणिेच तेलपे्रमी भार् तेथील तेलाुंशाला शचकटतो, 
पाण्याच्या हालचालीमुळे तेलाुंश िारे्वरून शनखळतो व पाण्याबरोबर एकिीव होतो. पाणी व तेलाुंश ह्याुंचे 
एकसुंध शमश्रण म्हणिेच इमल्शन (पायस). नुंतर ते पायस पाण्याबरोबर सहि वाहून िाते. 

 



  अनुक्रमणिका 

 
आकृती क्र .२.४ 

 
कापड सकवा अन्य वस्तू तेलशवरशहत झाल्यावर तेलामध्ये अडकलेला मळ तेलाचा सुंरक्षक स्तर 

शनघून रे्ल्याने पाण्यात तरुंर्तो व पाण्याबरोबर वाहून िातो. हे झाले साबणाने कपडे स्वच्छ होण्याचे ढोबळ 
स्वरूप. 
 
फेस  ,फेन  

 
फेस सकवा फेन म्हणिे पाण्यावरील हवचेा बुडबुडा व त्यावरील पाण्याचा पातळ थर, शुद्ध पाणी 

सकवा कोणताही शुद्ध म्हणिेच एकशिनसी द्रवपदाथग पुष्ट्कळ वळे हलशवला तरी त्यावर फेस येत नाही, 
त्याचे कारण काय? प्रत्येक द्रवपदाथांवर ‘पृष्ठीय ताण’ असल्याने फेस येत नाही. परुंतु िेव्हा दोन 
द्रवपदाथांचे शमश्रण होते तेव्हा पृष्ठीय ताण कमी होण्याची शक्यता असते. म्हणिेच आकुुं चनक्षमता कमी 
होण्याची शक्यता. असे झाले तरच पृष्ठभार्ाचा व्याप सकवा के्षिफळ वाढून बुडबुड्ामुळे फेस येण्याचा सुंभव 
असतो पाण्यात साबण घातल्यावर पृष्ठीय ताण कमी होतो व साबणाच्या पाण्यावर फेस सहि येतो. 

 
साबणाच्या पाण्यावर येणाऱ्या फेसाच्या पृष्ठभार्ावर शदसणारे शवशवधरुंर्ी रुंर्तरुंर् पाहत बसणे हा 

तर लहान मुलाुंचा आवडता खेळ. मोठी माणसे साबण वापरतात तेव्हा त्याुंच्या मनामध्ये साबण तेथे फेस हे 
समीकरण दृढमलू झालेले आढळते. त्यामुळे अुंर्ाला सकवा कपड्ाुंना साबण लावल्यावर चाुंर्ला फेस 
यावा अशी अपेक्षा असते. साबणाचा फेस शकती येतो, ह्यावर साबणाची रु्णवत्ता पूवी ठरशवली िात असे. 
भरपूर फेस म्हणिे चाुंर्ला साबण असे मानले िाई. कमी फेस देणाऱ्या साबणाब्दलल सकवा अन्य 
शनमगलकाुंब्दलल ग्राहकाुंना आकषगण वाटत नसे. कमी फेस देणारा साबण हा बनावट सकवा भेसळयुक्त 
असावा अशी शुंका ग्राहकाुंच्या मनामध्ये येई. 

 
आिकाल माि कमी फेस देणारी सकवा मुळीच फेस न देणारी साबणसदृश द्रव्ये बािारात शमळतात 

व त्याुंना चाुंर्ली मार्णी पण असते. साबणाची रु्णवत्ता ठरशवण्यासाठी त्यामुळे केवळ चाुंर्ला फेस येणे 
एवढेच र्मक अपुरे आहे असे वाटू लार्ते. ग्राहकाच्या मनामध्ये कमी फेसाच्या सकवा शबनफेसाच्या 
शनमगलकाब्दलल आकषगण नसतानाही अशा प्रकारचे साबण सकवा साबणसदृश द्रव्ये तयार झाली तरी कशी व 
का? मशलन कपड्ावर साबण घासून कपडे चबुकून नुंतर बादलीत सकवा नदीवर वाहत्या पाण्यामध्ये 
कपडे धुवावयाचे तर माि भरपूर फेस देणाऱ्या साबणाुंना मार्णी असते. परुंतु अलीकडे शवशषेतः शहराुंमध्ये 
शनराळ्या पद्धतीने घरच्या घरी कपडे धुण्यात येतात, तेव्हा माि पुष्ट्कळ फेस देणाऱ्या साबणामुळे नवीनच 
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अडचणी शनमाण होतात. कमी फेसाच्या सकवा शबनफेसाच्या साबणाुंची सकवा अन्य शनमगलकाुंची मार्णी 
ग्राहक करतात ती ह्याच कारणामुळे. 

 
कपडे धुण्यासाठी ज्या शठकाणी ‘धुलाईयुंिे’ (washing machines) वापरतात त्या शठकाणी 

फेसामुळे नको त्या कटकटींना तोंड द्याव ेलार्ते. धुलाईयुंिामध्ये साबणाच्या पाण्याबरोबर कपडे चाुंर्ले 
घुसळले िातात. कपड्ावरील मळ नुंतर साबणाच्या पाण्याबरोबर शनघून िातो. परुंतु घुसळण्यामुळे फेस 
येतो आशण साबणाच्या पाण्याचा आकार सकवा शवस्तार एवढा वाढतो की साबणाचे फेसाळ पाणी उसळून 
युंिाच्या बाहेर पडते. ह्यामध्ये साबण तर वाया िातोच, शशवाय बुळबुळीत झालेल्या पाण्यामुळे आिूबािूला 
ओल पसरते व घाण होते ती शनराळीच, धुलाईयुंिाच्या सुखसोयी व नीटनेटकेपणा ही त्यामुळे नाहीशी 
होतात. 

 
कपडे धुऊन झाल्यावर साबणाच्या फेसाळ पाण्याचे शवसिगन मलशनःसारण नशलकेमधून (drain 

pipe) होत असल्याने ते शवेटी मलप्रवाहाच्या टाकीमध्ये िाते. तेथे फेस िमा झाल्याने आतील घाण 
टाकीतून बाहेर पडते व सवगि पसरते. शहरवासीयाुंना केव्हा ना केव्हा तरी त्याचा अनुभव येतोच. परुंतु 
भारतातील शहराुंमध्ये साबणाचा दरमाणशी खप तुलनेने कमी असल्याने ही समस्या आि एवढी मोठी 
नाही. तथाशप साबणाचाच वापर वाढेल तेव्हा आशण तो सतत वाढतच राहणार आहे. आिची अल्प 
समस्याच पुढे शविाळ रूप धारण करील. आपल्यापेक्षा दरमाणशी शकतीतरी पटीने िास्त साबण 
वापरणाऱ्या औद्योशर्क दृष्ट्या पुढारलेल्या देशाुंना ह्या शविाळ समस्याुंना तोंड द्याव ेलार्त आहे. त्यामुळे 
अशा देशाुंना फेस न देणारे शनमगलकच वापरण्याब्दलल नर्रपाशलका व शासन ह्याुंना केवळ आग्रहच नाही, 
तर त्या कामी सक्ती पण करावी लार्ते. 

 
शनमगलकाुंचे स्वच्छता करण्याचे रु्ण शाबतू ठेवनू शबनफेसाचे सकवा कमी फेसाचे शनमगलक आशण 

त्याचप्रमाणे भरपूर फेस देणारे शनमगलक कसे तयार करतात, असे प्रश्न उद् भवणे शक्य आहे. फेसाच्या 
रु्णाुंना उठाव देण्यासाठी म्हणिेच शवपलु फेस येण्यासाठी साबणामध्ये काही शनराळी द्रव्ये घालावी 
लार्तात. ह्या उलट, फेस येण्याच्या साबणाच्या स्वाभाशवक रु्णाुंमध्ये काटछाट करण्यासाठी म्हणिेच फेस 
टाळण्यासाठी पण काही रासायशनक द्रव्याुंचा साबणामध्ये समावशे करण्यात येतो. साबणाशवषयी आपली 
र्रि सकवा अपेक्षा काय असेल त्याप्रमाणे ‘फेस अशभवधगक’ (foam boosters) सकवा ‘फेसभेदक’ (foam 
breakers) अशी द्रव्ये साबणामध्ये समाशवष्ट करतात. सामान्यपणे वापरण्यात येणारी काही रासायशनक व 
अन्य द्रव्याुंची नाव ेपुढे शदलेली आहेत: 
 
फेस अणभवधमक 

 
(१) सपॅॉशनन द्रव्ये (saponin) 
(२) कोलायडी माती (colloidal clay) 
(३) आस्ल्कल अमाइड (alkyl amide) 
वर्ैरे. 
  

  



  अनुक्रमणिका 

फेसभेदक 
 
(१) ससशटल आल्कोहोल  (cetyl alcohol) 
(२) शसशलकोन ग्रीझीस् (silicone greases) 
(३) रायब्युशटल फॉस्फेट  (tributyl phosphate) 
(४) पर्लोरो आल्कोहोल (perfluoro alcohol) 
वर्ैरे. 
 
एकच साबण शनरशनराळ्या कामाुंसाठी वापरता येत नाही हे सवांच्या पशरचयाचे आहे. कपडे 

धुण्याचा साबण शनराळा, दाढीचा साबण शनराळा, तर केस धुण्याचा साबण त्याहूनही वरे्ळा, साबण घासून 
कपडे धुण्यामध्ये फेसाला महत्त्व आहे, तर धुलाईयुंिासाठी शबनफेसाचा साबण लार्तो. केस धुण्याच्या 
शपूँमध्ये भरपूर फेस येण्याची अपेक्षा असते. 

 
फेसाचा गोंधळ 

 
हे सारे शववरण वाचल्यानुंतर सामान्य र्ृशहणीच्या मनामध्ये र्ोंधळच शनमाण होईल. कपडे 

धुण्यासाठी चाुंर्ला फेस देणारा साबण घ्यावा की फेस न देणाऱ्या शवशशष्ट साबणाची शनवड करावी? 
साबणाचा फेस हा उपकारक आहे की अडचणी शनमाण करणारा आहे? असा सुंभ्रम होणे साहशिकच आहे. 
साबणाची वडी कपड्ावर घासून कपडे चुबकून धुवावयाचे असले तर फेस देणारा साबण िास्त उपयुक्त 
आहे. ह्या बाबतीत फेसाला शनशित महत्त्व आहे. त्या उलट धुलाईयुंिामध्ये कपडे धुवावयाचे तर माि फेस 
न देणाऱ्या साबणाची शनवड करावी लारे्ल. मर् प्रश्न उरतो तो म्हणिे कपडे धुण्यामध्ये फेसाचे नेमके कायग 
कोणते? त्याचप्रमाणे फेसाचा अभाव असणाऱ्या साबणामध्ये फेसाने हेच काम कसे पार पाडले िाते? 

 
फेस देणाऱ्या साबणाचा म्हणिेच पयायाने फेसाचा उपयोर् दोन प्रकारे होऊ शकतो. एक म्हणिे 

दुष्ट्फेन पाण्यामध्ये कपडे धुवाव ेलार्तात तेव्हा दुष्ट्फेन पाण्यातील कॅस्ल्शअम व मगॅ्नेशशअम क्षाराुंशी प्रथम 
काही साबणाची रासायशनक अशभशिया होऊन तेवढा साबण फुकट िातो. फेस येत नाही. परुंतु िास्ती 
साबण लावनू कपडे चबुकल्यावर फेस येत असेल तरच पुरेसा साबण वापरण्यात येत आहे हे समिून येते. 
फेसाचे आणखी एक कायग आहे. कपडे शनमगळ होत असताना कपड्ावरील मळ साबणामुळे मूळ िारे्वरून 
शनघतो हे खरे. परुंतु साबणाचे पाणी ओतून टाकताना सुटा झालेला मऴ पाण्याबरोबर शनघनू रे्ला तर 
ठीक. नाही तर तो मळ कपड्ाुंवर परत शचकटून बसण्याचा सुंभव असतो. कपडे चाुंर्ले चबुकून धूत 
असताना चाुंर्ला फेस येतो, तेव्हा मळ फेसाच्या बुडबडु्ावर आकर्मषत होतो. मळ तेथेच अडकून बसतो व 
नुंतर फेसाबरोबर शनघून िातो. माती सकवा कािळी हाताला लार्ली तर साबणाने हात धुताना फेसाचा रुंर् 
पाशहला तर फेसाबरोबर माती, कािळी एकशित होऊन नुंतर फेसाबरोबर शनघून िात असल्याचा अनुभव 
येतो. 

 
मर् असा प्रश्न पडतो की शबनफेसाच्या सकवा कमी फेसाच्या साबणामध्ये मळू िारे्वरून 

शनखळलेला मळ पाण्याबरोबर शनघून िाण्याचे कायग होते कसे? अशा साबणामध्ये काही शवशशष्ट रासायशनक 
द्रव्याुंचा समावशे करतात. त्या साबणाच्या पाण्यामध्ये त्यामुळे मळाचे ‘अपस्करण’ (dispersion) होते. 
म्हणिेच मळाचे अशतसूक्ष्म कण होऊन ते पाण्यामध्ये सवगि तरुंर्त राशहल्यामुळे पाण्याशी काहीसे एकसुंध 
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होतात. कपडे धुऊन पाणी शनथळून टाकल्यावर ते मळाचे अशतसूक्ष्म कण पाण्याबरोबर वाहून िातात. 
धुतलेल्या कपड्ावर त्यामुळे मळ परत शचकटून बसण्याची धास्ती नसते. हे कायग पार पाडण्यासाठी 
साबणामध्ये अन्तरभाव केलेल्या शवशशष्ट रासायशनक द्रव्यामुळेच हे शक्य होते. मर् माि फेस न येणाऱ्या 
साबणाची शनमगलक म्हणनू पुरी कायगक्षमता कायम राहून फेसामुळे येणाऱ्या अडचणी तेवढ्या टाळता येतात. 
भरपूर फेस देणाऱ्या व मुळीच फेस न देणाऱ्या साबणाची सकवा अन्य शनमगलकाुंची अशी ही शभन्न शभन्न 
कायगपद्धती असते हे समिून येईल. 
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३ : तेलजन्द्य णनममलकाचा म्हिजेच साबिाचा इणतहास 
 
साबणाचा इशतहास तसा प्राचीन आहे. मुख्यत: यूरप व नशिकच्या भपू्रदेशात साबणाचा उर्म व 

शवकास झाला. ह्य भार्ात व शवशषेतः भमूध्य समुद्राच्या काठी शिस्तपूवगकाळात शवकशसत झालेल्या शवशवध 
सुंस्कृतीसुंबुंधी उपलब्ध असलेल्या वाड् म्यामध्ये साबणाचा उल्लखे आढळतो. 
 

साबणाचा शोध लार्ला असेल तो माि अर्दी अनपेशक्षतपणे. स्वयुंपाकघरामध्ये चुलीवर माुंस 
शशित असताना त्याबरोबर असणारी चरबी (व अन्य स्स्नग्ध पदाथग) केव्हातरी उतू रे्ली असेल. 
भाुंड्ातील चरबी बाहेर पडून चुलीतील राखेमध्ये पडली असावी. र्रम चरबी राखेबरोबर शमसळून 
रे्ल्यावर साबणासारखा पदाथग तयार झाला असेल. अशा मऊ व शचकट पदाथामध्ये चरबीचा तेलकटपणा 
नव्हता सकवा राखेचा खरखरीतपणाही नाही ही र्ोष्ट सूक्ष्म दृष्टीच्या चाणाक्ष लोकाुंच्या ध्यानात आली 
असावी. पाण्यात शवरघळणारी राखेतील क्षार द्रव्ये (मुख्यतः सोडा) र्ाळून वरे्ळी करून त्यामध्ये चरबी 
घालून ते शमश्रण चाुंर्ले तापशवल्यावर तयार होणाऱ्या आद्य साबणामध्ये यथािम काही सुधारणा झाली 
असावी. 

 
प्राचीन काळी चरबी व सोडा ह्याुंच्या एकशित शमश्रणातून शमळणाऱ्या मऊ शचकट पदाथाला साबण 

म्हणत असले तरी त्याचा नेमका उपयोर् कशासाठी करीत असत हे स्पष्ट होत नाही. कदाशचत शरीराच्या 
दुखणाऱ्या भार्ावर चोळण्यासाठी मलम म्हणून सकवा डोक्यावरील केस व्यवस्स्थत बसशवण्यासाठी पोमेड–
व्हॅसलीन, अशा प्रकारचेही उपयोर् करीत असल्याची शक्यता आहे. 
 

ग्रीक व रोमन लोक अभ्युंर्स्नानाचे षोकीन होते. स्नानासाठी र्रम पाणी, पाण्याच्या वाफेचा 
फवारा वापरीत असत. अुंर्ाला तेलाचे मदगन करून नुंतर स्नान करीत. तेव्हा बारीक वाळू, माती, राख 
सकवा काही वनस्पतीचे रस वापरून अुंर् स्वच्छ करीत असल्याचा उल्लखे आढळतो. परुंतु त्यामध्ये 
साबणाचा उल्लेख आढळत नाही. 

 
तसे पाशहले तर अशा ह्या साबणाचा (राख व चरबी एकि तापवनू तयार झालेल्या शमश्रणाचा) 

अर्दी दुरान्वयाने शनमगलक म्हणून उपयोर् होत असल्याचा एक दाखला साबणाच्या इशतहासामध्ये 
आढळतो. फार प्राचीन काळी इटलीमधील शतेकरी ‘सपॅो शहल’ (Sapo Hill) नावाच्या टेकडीवर देवाची 
कृपा व्हावी म्हणनू यज्ञ करीत असत. यज्ञ होमकुुं डाच्या प्रज्वशलत अग्नीमध्ये बळी शदलेल्या पशूुंचे अवशषे 
िळून िात. परुंतु काही चरबी पातळ झाल्यावर होमकुुं डाच्या तळाशी असलेल्या राखेमध्ये शमसळून िात 
असे. इटलीमधील ‘सपॅो शहल’ ही बहुधा यज्ञभमूी बनली असावी. यज्ञ समाप्त झाल्यानुंतर कुुं डातील राख 
बाहेर काढून टेकडीवर फेकून देत. यथावकाश ही राख मातीमध्ये शमसळून िात असे. कपडे धुण्याच्या 
कामी ही माती फार उपयोर्ी पडते व कपडे स्वच्छ होतात असा तेथील धोबी लोकाुंचा अनुभव असल्याने 
तेथील मातीला मार्णी असे. साबणाचा धुण्याच्या कामी उपयोर् होत असल्याचा प्राचीन इशतहासामध्ये 
असा एक अप्रत्यक्ष उल्लेख सापडतो. 

 
चाुंर्ल्या प्रतीचा शनमगलक म्हणून साबण तयार करावयाचा तर चरबीसारख्या स्स्नग्ध पदाथांबरोबर 

नुसता सोडा वापरून फारसा काय भार् होणार नाही. त्यासाठी कॉस्स्टक सोडा (सोशडअम हायड्रॉक्साइड) 
वापरण्याची िरुरी असते. सोड्ामध्ये चनु्याची शनवळी घालून सोड्ाची दाहकता (म्हणिेच धारदारपणा) 
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वाढशवता येते. ही माशहती इसवी सनाच्या आरुंभीच लोकाुंना पशरशचत झाली होती. परुंतु सोडा व योग्य 
प्रमाणात चनु्याची शनवळी ह्याुंच्या शमश्रणापासून चाुंर्ला कॉस्स्टक सोडा तयार करता येतो हे सातव्या 
शतकात प्रस्थाशपत झाल्याची नोंद आढळते. नुंतरच कॉस्स्टक सोडा व चरबी ह्यासारखे स्स्नग्ध पदाथग ह्याुंचे 
एकिीव शमश्रण बनवनू चाुंर्ला साबण तयार करीत असावे. अशा साबणाचा शनशितपणे स्वच्छता करणारा 
म्हणिेच शनमगलक म्हणून वापर सुरू झाला असावा असे शदसते. 

 
नवव्या शतकामध्ये फ्रान्समधील ‘मासेलस’ (Marseilles) व इटलीमधील ‘शिशनवा’ (Geneva), 

‘सवोना’ (Savona) व ‘वशेनस’ (Venice) येथे चाुंर्ल्या साबणाचे उत्पादन होत असे. फ्रान्स व इटली ह्या 
देशाुंतून यूरपमध्ये अन्यि व इतर देशाुंमध्ये साबणशनर्ममतेचे तुंि पसरले असले पाशहिे. बाराव्या शतकानुंतर 
यूरपमधील इतर देशाुंमध्ये व नशिकच्या अन्य देशाुंमध्ये साबणाची शनर्ममती व वापर ह्याुंमध्ये वाढ होऊ 
लार्ली. 

 
साबणाच्या उत्पादनाच्या शवकशसत पद्धतीमध्ये थोडा बदल झाला तो साबणाला लार्णाऱ्या कच्च्या 

द्रव्याुंच्या बाबतीत. पूवी फक्त चरबी, लाडग वरै्रे प्राशणि स्स्नग्ध पदाथांवर अवलुंबून रहाव े लारे्. नुंतर 
त्यामध्ये भर पडली ती ऑशलव्ह तेल ह्या वनस्पतीिन्य तेलाची. चरबीबरोबर वनस्पतीिन्य तेलाचा वापर 
केल्याने साबणाचे स्वरूप व काही प्रमाणात साबणाचे रु्णधमग ह्यामध्ये सुधारणा झाली. साबणाची 
कायगक्षमता वाढली. ऑशलव्ह तेलाचे उत्पादन मुख्यतः भमूध्य समुद्राच्या काठी होते. फार थोडी अन्य 
वनस्पतीिन्य तेले यूरपमध्ये उपलब्ध असत. 

 
साबिाचे वैभव 

 
साबणासाठी कॉस्स्टक सोडा तयार करावयाचा तर त्यासाठी सोडा लार्त असे. नदीकाठी सतवा 

दलदलीच्या खाऱ्या िशमनीमधून हा सोडा वर येतो. सोडा र्ोळा करून तो शुद्ध करणे हा एक सोडा 
शमळशवण्याचा मार्ग असे. ह्याला ‘नैसर्मर्क सोडा’ म्हणतात. दुसरा मार्ग म्हणिे, लाकडाची राख आशण 
नदीकाठच्या र्वताची राख हा होय. राखेतून शमळणाऱ्या सोड्ाला ‘वनस्पतीिन्य सोडा’ असे म्हणता 
येईल. ह्या पद्धतीनी शमळणारा सोडा फार नसे. ह्या कारणामुळे सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचे उत्पादन व 
पयायाने साबणाचे उत्पादन ह्यावर मयादा पडत असे. कृशिमरीत्या सोडा तयार करण्याच्या पद्धतीचा शोध 
लारे्पय त ही मयादा तशीच राशहली. पशरणामी साबण उत्पादकाुंना फार मोठ्या प्रमाणावर साबण तयार 
करता येत नसे. एकूण साबणाचे उत्पादन थोडेच असे. त्यामध्ये सुर्ुंध, मोहक रुंर्, साबणवडीचा पोत, 
आकार ह्या रु्णाुंना उठाव देण्यासाठी प्रत्येक कारखानदार आपले सारे कौशल्य त्यामध्ये ओतीत असे. 
साबणशनर्ममतीला शास्त्रीय बठैक शमळण्यापूवीपासून साबणशनर्ममतीला ही उत्तम कलात्मकता प्राप्त झाली 
होती. ती कलात्मक दृष्टी अिूनही चालू आहे. साहशिकच त्यामुळे साबण महार् पडे. खरे म्हणिे, १८व्या 
शतकापय त मोहकरुंर्ी, सुवाशसक प्रसाधनी (toilet) साबण हा फक्त रािेरिवाडे, सरदार वर्ैरे श्रीमुंत 
कुटुुंबाुंची शमरासदारी होती. आनुंदाच्या सकवा समारुंभाच्या प्रसुंर्ी साबणाची सुबक वडी ही पे्रमाची एक 
भेटवस्तू म्हणनू देण्यात येत असे. भेट वस्तू साहशिकच काळिीपूवगक साुंभाळली िाई. सुमारे दोनश े
वषांपूवी साबणाला एवढे वैभव प्राप्त झाले होते. 

 
वैभवसुंपन्न अशा साबणाच्या महार्ड्ा शकमतीकडे यूरपमधील शनरशनराळ्या राष्ट्राुंच्या 

अथगखात्याुंचे लक्ष वधेले नसते तरच नवल. साबण ही िीवनावश्यक वस्तू नसून ती केवळ चैनीची व 
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षोकाची वस्तू आहे ह्या सबबीखाली त्यावर िबर कर लादण्यात येई. इुंग्लुंडमध्ये हीच पशरस्स्थती िवळ 
िवळ १८५३ सालापय त तशीच चालू होती. १८५१ साली साबणावरील कराचे उत्पन्न दहा लक्ष पौंड एवढे 
होते. 

 
गृणहिींचा घिगुती साबि 

 
महार्ड्ा साबणाला पयाय म्हणून म्हणा; सकवा घररु्ती उत्पादन म्हणून म्हणा; यूरपमधील 

र्ृशहणी घरच्या घरीच आपल्याला लार्णारा धुण्याचा साबण बनवीत असत. नेहमीचे घरचे कपडे व भाुंडी 
धुऊन स्वच्छ करण्यासाठी ह्या घररु्ती साबणाचा उपयोर् होई. दररोिच्या स्वयुंपाकातील िास्त झालेली 
सकवा टाकाऊ झालेली चरबी एका भाुंड्ामध्ये साठवनू ठेवीत. दुसऱ्या भाुंड्ामध्ये चुलीतील आशण 
घरशकेोटी (hearth) तील कोळशाची राख िमवनू ठेवीत असत. चुन्याची शनवळी व राख ह्याुंचे शमश्रण व 
चरबी वर्ैरे स्स्नग्ध पदाथग पषु्ट्कळ वळे ढवळून झाल्यावर साबण तयार होई. हा साबण चाुंर्ल्या प्रतीचा 
नसला तरी र्शृहणींच्या घररु्ती धुण्या-भाुंड्ाच्या कामी उपयोर्ी पडे. घररु्ती साबण तयार करण्याची ही 
पद्धती शकत्येक वष,े अर्दी शवसाव्या शतकाच्या आरुंभापय त यूरपमध्ये शनरशनराळ्या शठकाणी शवशषेतः 
ग्रामीण भार्ामध्ये चालू राशहली. परुंतु त्यानुंतर माि बािारात शमळणारा चाुंर्ला प्रमाशणत साबण, त्याची 
माफक सकमत व भरपूर पुरवठा, साबणाच्या आकषगक िाशहरातीचा प्रभाव ह्या सवांमुळे घररु्ती साबण मारे् 
पडू लार्ला होता. घररु्ती साबण बनशवण्याची पद्धती साफ बुंद पडली ती माि थोड्ा शनराळ्या कारणाने. 
यूरपमधील र्ृशहणी स्वयुंपाकासाठी घरामध्ये कोळशाच्या ऐविी वीि व र्सॅ वापरू लार्ल्या तेव्हा घरच्या 
घरी राख शमळण्याचा मार्गच खुुंटला. यूरपमधील ग्रामीण भार्ातील र्ृशहणींचा शकत्येक वषांचा घररु्ती 
साबण-उद्योर् सुंपुष्टात आला तो राख शमळेनाशी झाली म्हणून. 

 
साबि आणि दोन संशोधक 

 
अठराश े सालाच्या मारे्पुढे साबण उत्पादनाच्या सुंदभांत दोन सुंशोधकाुंच्या कायाची माशहती 

महत्त्वाची आहे. एक आहे, तुंिशवद्याशवषयक सुंशोधक आशण दुसरा आहे, शुद्ध शवज्ञानाचा सुंशोधक. दोघेही 
फ्रान्सचे सुपुि. पशहल्या सुंशोधनाचे श्रेय आहे, एक दुदैवी सुंशोधक डॉ. शनकोलस लब्लाुंक (Nicholas 
Leblanc) [१७४२-१८०६] ह्याला. त्याने प्रथमच १७९१ साली मोठ्या प्रमाणावर सोडा तयार करण्याचे तुंि 
शोधून काढले. त्यापूवी फक्त नैसर्मर्क सोडा व वनस्पतीिन्य सोडा म्हणिे राख एवढीच उपलब्ध असत. 
त्याुंचा पुरवठा मयाशदत असे. फ्रान्सला तरी सोडा बाहेरून आणावा लारे्. युद्धकाळामध्ये फ्रान्सची 
सर्ळीकडून नाकेबुंदी होई. त्यावळेी साबणच काय, तर त्याहूनही महत्त्वाच्या कामासाठी लार्णाऱ्या 
सोड्ाचा तुटवडा तीव्रतेने िाणवत असे. 
 

राष्ट्रीय अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी त्यावळेच्या फ्रान्सच्या रािाच्या पे्ररणेने १७७५ साली ‘फ्रें च 
ॲकेडमी ऑफ सायन्सीस्’ ह्या मान्यवर राष्ट्रीय वैज्ञाशनक सुंस्थेने राखेव्यशतशरक्त अन्य मार्ांनी सोडा तयार 
करणाऱ्या फ्रान्सच्या सुंशोधकाला पाशरतोशषक देण्याचे िाहीर केले. फ्रान्स देशाच्या ह्या आवाहनाला योग्य 
तो प्रशतसाद शमळाला शनकोलस लब्लाुंक याुंिकडून. त्याने शोधून काढलेल्या सोडा तयार करण्याच्या 
तुंिाला मान्यता शमळाली व त्याला पाशरतोशषक शमळाल्याचे िाशहर झाले. लब्लाुंक हा व्यवसायाने डॉक्टर 
होता. सुंशोशधत केलेल्या तुंिाप्रमाणे शमठापासून, सल््युशरक आम्ल, कोळसा व चनुखडी ह्याुंचा िमािमाने 
उपयोर् करून शवेटी सोडा तयार होतो. सोडा तयार करण्याच्या ह्या तुंिाचे शवशषे महत्त्व म्हणिे, 
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त्यासाठी लार्णारा कच्चा माल स्वस्त व कोणत्याही देशामध्ये भरपूर प्रमाणात सहि उपलब्ध असतो. 
र्रिेप्रमाणे त्यामुळे सोड्ाचे उत्पादन वाटेल तेवढे वाढशवता येते. लब्लाुंकचे हे तुंि एवढे कायगक्षम होते की 
िर्भर िवळ िवळ ७५ वष े हेच तुंि वापरण्यात येत असे. ‘अँमोशनआ सोडा पद्धती’ म्हणिेच ‘सॉल्व’े 
(Solvay) पद्धती १८६५ साली रूढ होईपय त हीच एकमेव पद्धत सवगि चालू होतीः सोड्ापासून सोशडअम् 
हायड्रॉक्साइड मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्याचा व पयायाने मोठ्या प्रमाणावर साबण तयार करण्याचा 
मार्ग मोकळा झाला. मौशलक सुंशोधनाचा िनक माि पूणगपणे दुदैवी ठरला. 

 
शनकोलस लब्लाुंक ह्याुंच्या सोडा-उत्पादन तुंिाला १७९१ साली फ्रान्समध्ये ‘अग्रहक्क’ (पेटुंट 

राइट्स) शमळाला. तरी िाहीर झालेले पाशरतोशषक माि त्याला शमळालेच नाही. डॉ. लब्लाुंक ह्याुंना 
कारखाना उभारणीसाठी पशैाुंची (८ हिार पौंडाुंची) र्रि लार्ली. ती र्रि ड्ुक ऑफ ओरशलन्स् 
(Orliens) ह्या एका फ्रें च उमरावाने भार्शवली. डॉ. लब्लाुंक हा ड्ुक कुटुुंबाचा डॉक्टर होता. सोडा तयार 
करण्याचा हा कारखाना सुरू होतो न होतो तोच फ्रान्समध्ये राज्यिाुंती झाली. त्यामध्ये १७९३ साली ड्कु 
ऑफ ओरशलन्स् ह्याला िाुंशतकारकाुंनी फासावर लटकावले. त्याच्या आश्रयाखाली काम करणाऱ्या 
लब्लाुंकचा सोडा तयार करण्याचा कारखाना िप्त करण्यात आला व त्याचे अग्रहक्क काढून घेण्यात आले. 
म्हणिेच त्याची सोडा तयार करण्याची पद्धती कोणालाही फुकट वापरण्याची सवलत शमळाली. कारखाना 
न चालल्यामुळे लब्लाुंकच्या पदरी दाशरद्य आले. दाशरद्रय व हालअपेष्टा ह्यामधून लब्लाुंकला कधीच डोके 
वर काढता आले नाही. तो पूणगपणे खचून रे्ला. नैराश्य व शवफलता ह्या मानशसक तणावाखाली शवेटी 
१८०६ साली त्याने आत्महत्या केली. अशी आहे ही दुदैवी सुंशोधकाची कहाणी. 

 
दुसरा सुंशोधक म्हणिे, एम्. ई. शवेरूल (M. E. Chevreul: १७८६-१८८९). ह्याला १०३ वषांचे 

दीघायुष्ट्य लाभले. शवेरूलला कीती शमळाली ती त्याच्या रसायनशास्त्रीय सुंशोधनाब्दलल. त्याने १८१५ 
सालच्या सुमाराला प्राशणि व वनस्पतीिन्य तेलाुंची रासायशनक घडण कशी असते हे दाखवून शदले. तेले 
सकवा मेदे ही स्ग्लसरॉल व तैल आम्ले ह्याुंचे सुंयुर् असून तेलाुंचे िल अपघटन केल्याने तैल आम्ले व 
स्ग्लसरॉल ही वरे्ळी वरे्ळी होतात. तेलाुंची ही रासायशनक रचना प्रस्थाशपत झाल्यावर साबणाची घडण 
स्पष्ट झाली, साबण हा तैल आम्ले व सोशडअम् हायड्रॉक्साइड ह्याुंचे उदाशसनीकरण होऊन झालेला तैल 
आम्लाुंचा सोशडअम् क्षार आहे. साबणाचे हे रसायनशास्त्रीय स्वरूप स्पष्ट झाल्यावर साबणामध्ये कायगक्षमता 
वाढशवण्याच्या दृशष्टने बऱ्याच सुधारणा करणे शक्य झाले. साबणाच्या उत्पादनाला प्रथमच शास्त्रीय बठैक 
लाभली. तत्पूवी साबणाची शनर्ममती ही केवळ अनुभविन्य माशहतीवरच आधारलेली असे. साबणाचा पशरचय 
तसा शनदान दोन हिार वषांचा. एवढ्या दीघगकालामध्ये साबणाच्या उत्पादनामध्ये सतत थोडीथोडी 
सुधारणा होतच होती. त्याचे श्रेय कारार्ीराुंचे अनुभविन्य ज्ञान व व्यशक्तर्त कल्पकता व रशसकता ह्याुंना 
शदले पाशहिे. ह्याच रु्णाुंचा उपयोर् करून साबणाची शनर्ममती करण्यात येत असे. उत्तम दिाचे साबण 
तयार होत होते. ते केवळ काही थोड्ा लोकाुंच्या व्यशक्तर्त कौशल्यामुळे, साबणाचे शास्त्रीय स्वरूप 
समिून आल्यानुंतर माि मोठ्या प्रमाणावर साबणाचे उपादन करणे हे साधनाची अनुकूलता असल्यास 
कोणालाही सहि साध्य होऊ शकते. असा आहे हा साबण उत्पादनाच्या तुंिशवकासाचा एक महत्त्वाचा 
टप्पा. 
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औद्योणगक णवकास आणि साबि 
 
यूरपमध्ये १८व्या व १९व्या शतकामध्ये बहुशवध घडामोडी होत होत्या, औद्योशर्क िाुंतीची वाटचाल 

िोराने सुरू झाली होती. ताुंशिक साधने, कारखान्याुंची उभारणी, नवीन नवीन उद्योर्धुंदे ह्याुंमध्ये 
यूरपमधील राष्ट्राुंना नेतृत्व लाभले होते. िर्ाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापय त युरोपीय देशाुंनी 
िलवाहतूक वाढशवली, आशण व्यापार भरभराटीला आणला. त्यामधून पुढे साम्राज्ये शनमाण झाली आशण 
शवस्तारली. दु्रतर्तीने होणाऱ्या ह्या शवकासामुळे युरोपीय राष्ट्राुंची ताुंशिक, रािकीय व आर्मथक के्षिाुंमध्ये 
पुष्ट्कळच प्रर्ती झाली. सवगि उद्योर्धुंद्याचा शवस्तार व शवकास ह्याुंना पोषक असाच त्याचा पशरणाम झाला. 
साबण उद्योर्ाला पण त्याचा फायदा शमळाला. साबणासाठी कच्ची द्रव्ये म्हणिे तेले, मेदे व शवशषेतः 
वनस्पतीिन्य तेले िर्ातील शनरशनराळ्या देशाुंतून आयात करणे सहि साध्य झाले, साबण उत्पादनामध्ये 
त्यामुळे बरीच शवशवधता व रु्णवत्ता आणता आली. कॉस्स्टक सोड्ाचा भरपूर पुरवठा आशण शवशवध 
िातींच्या तेलाुंची उपलब्धता व शास्त्रीय ज्ञानाची प्रर्ती ह्याुंमुळे दिेदार व प्रमाशणत असे साबणाचे 
शनरशनराळे प्रकार तयार होऊ लार्ले. अशा साबणाुंना चाुंर्लीच स्थाशनक मार्णी असे. शशवाय 
साम्राज्यान्तर्गत देशाुंना व इतर देशाुंना साबणाची शनयात होऊ लार्ली. 

 
यरूपमधील औद्योशर्करणामुळे लोकाुंचे सामाशिक िीवन बदलून रे्ले. कारखाने सवगि शदसू 

लार्ले. रोिर्ारी वाढली. लोकाुंची शहराुंकडे रीघ लार्ली. शहराुंची वस्ती वाढली. कामर्ाराुंची आर्मथक 
स्स्थती सुधारली. वस्तू शवकत घेण्याची क्षमता वाढली आशण त्याुंच्या एकूण राहणीमानामध्ये झपायाने वाढ 
होऊ लार्ली. 
 

त्याच वळेी औद्योशर्क शवकासाची दुसरी शनराळी बािू प्रकट होऊ लार्ली होती. कारखान्यातील 
युंिासाठी लार्णाऱ्या कोळशाच्या भट्या उुंच धुराुंड्ाुंतून कोळशाची कािळी व धूर हे बाहेर हवमेध्ये 
ओतीत होत्या. औद्योशर्क शहरातील हवा त्यामुळे कािळी, धूर, धूळ ह्याुंनी दूशषत होत असे. कामर्ाराुंचेच 
नव्हे तर इतर नार्शरकाुंचे हात, तोंड, कपडे मशलन होऊन िात. ही उदे्वर्िनक मशलनता काढून 
टाकण्यासाठी व एकूण स्वच्छतेसाठी साबणाची र्रि सतत तीव्रतेने िाणव ू लार्ली होती, ती 
कामर्ाराुंप्रमाणे इतराुंनाही. पशरणामतः समािाची एकूण स्वच्छतेची िाण वाढली आशण त्याच प्रमाणात 
साबणाचा खप पण वाढला. एका उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे इुंग्लुंडमध्ये १८०० साली दरसाल दरमाणशी 
६ रत्तल (१ रत्तल = 0·४५ शकलो) साबण वापरला िाई. शुंभर वषांनुंतर म्हणिे १९०० साली हेच प्रमाण 
१७ रत्तलापय त रे्ले, तर १९५५ साली ते २५ रत्तलापय त वाढले. 
 

असा आहे हा साबणाचा इशतहास. खरे म्हणिे तुटक तुटक धाग्याुंचाच इशतहासपट. 
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४ : साबिासाठी लागिािा कच्चा माल व त्याचे स्वरूप 
 
साबण तयार करावयाचा म्हणिे त्यासाठी कमीत कमी दोन द्रव्याुंची र्रि असते. ती म्हणिे तेले 

व दाहक सोडा म्हणिेच कॉस्स्टक सोडा. ह्याशशवाय साबणाुंच्या रु्णाुंना उठाव देण्यासाठी‘पूरक द्रव्ये’ 
(builders); साबणाची उपयुक्तता व त्याुंचे आकषगण वाढशवण्यासाठी ‘साहाय्यक द्रव्ये’ (auxilaries) 
वापरतात. त्याचप्रमाणे काही वळेा साबण स्वस्त शवकता यावा म्हणून साबणाचा आकार व त्याचे विन 
वाढशवण्याच्या हेतूने केवळ ‘भरताड’ (fillers) म्हणून काही स्वस्त पण शनरुपद्रवी अशा द्रव्याुंचा त्यामध्ये 
समावशे करण्यात येतो. ह्या घटक द्रव्याुंचा व त्याुंच्या स्वरूपाशवषयी िमािमाने शवचार करणे सोईचे 
होईल. 

 
तेले 

 
साबणामध्ये तेल हा कच्चा माल फार महत्त्वाचा आहे. साबणामध्ये लार्णारे तेलाचे प्रमाण माि 

लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. एक टन शुद्ध साबणासाठी सामान्यपणे एक टनाहूनही िास्त तेल लार्ते, तेल 
हा शब्द ह्या शठकाणी थोड्ा व्यापक अथाने वापरण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये मेदे (fats) व तेले (oils) 
ह्याचा अन्तभाव होतो. मेदे म्हणिे तेलेच. सामान्य तपमानाला मेदे ही घनरूप असतात. परुंतु तपमान 
वाढल्यावर ती तेलासारखीच शदसतात व असतात. पुष्ट्कळ वळेा शीतकशटबुंधातील मेदे उष्ट्ण कशटबुंधात 
तेले होतात. तेले ही वनस्पतीिन्य असतात, तशीच ती प्राशणि पण असतात. 
 

साबणशनर्ममतीमध्ये तेलाचा कायगभार् नेमका कोणता असतो, हे समिण्यासाठी प्रथमतः 
रसायनशास्त्र दृष्ट्या तेल म्हणिे काय ते पाहू. 

 
आल्कोहोल व आम्ल ह्या दोन घटक द्रव्याुंचा रासायशनक सुंयोर् होऊन तेल बनते. तेल त्यामुळे 

एस्टर ह्या वर्ामध्ये मोडते. तेलामध्ये असणारा आल्कोहोल म्हणिे स्ग्लसरॉल (स्ग्लसरीन). स्ग्लसरॉल ह्या 
घटकाचा साबणामध्ये फारसा उपयोर् नाही. अन्य कायासाठी त्याचा फार मोठा उपयोर् असतो. 
तेलामधील आम्लाुंना तैल आम्ले असे म्हणतात. स्ग्लसरॉल व तैल आम्ले ह्याुंचा सुंयोर् होऊन तयार 
होणाऱ्या एस्टराुंना ‘स्ग्लसरॉइडे’ असे म्हणतात. तेले व मेदे ही स्ग्लसरॉइडे ह्या वर्ामध्ये मोडतात. 
साबणशनर्ममतीमध्ये शवेटी उपयोर्ी पडतात ती तेलातील तैल आम्लेच, हे लक्षात ठेशवले पाशहिे. तेलाुंच्या 
रु्णधमाचा शवचार केला िातो तो तेलातील तैल आम्लाुंच्या सुंदभातच. 

 
तैल आम्लाचें स्वरूप 

 
साबणाचे रु्णधमग त्यामधील तैल आम्लाुंच्या रु्णधमांवर अवलुंबून असतात. तेलामध्ये असलेल्या 

शनरशनराळ्या तैल आम्लाुंवर व शवशषेतः त्यामधील प्रमुख म्हणिे मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या तैल आम्ल 
घटकावर तेलाची उपयुक्तता आधारलेली असते. काही प्रमुख तैल आम्लाुंचे रु्णधमग रेणूसूि, रेणूभार, 
द्रावणाुंक, असुंतृप्तादशगक शद्वबुंध (double bonds) सुंख्या ही माशहती पुढील कोष्टकात (ि. ४.१) मध्ये 
शदलेली आहे. 
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कोष्टक क्र. ४.१ 

नाव सूत्र णिबंध संख्या िेिूभाि गोठिाकं 

सुंतृप्त     
१. कॅप्रॉइक C₆ H₁₂ O₂ 0 116 - 3·4° 

२. कॅशप्रशलक C₈ H₁₆ O₂ 0 144 + 16·7° 

३. कॅशप्रक C₁₀ H₂₀ O₂ 0 172 31·6° 

४. लॉशरक C₁₂ H₂₄ O₂ 0 200 44·2° 
५. शमशरस्स्टक C₁₄ H₂₈ O₂ 0 228 54·4° 

६. पाशमशटक C₁₆ H₃₂ O₂ 0 256 62·9° 

७. स्स्टअशरक असुंतृप्त C₁₈ H₃₆ O₂ 0 284 69·6° 
८. ओशलइक C₁₈ H₃₄ O₂ 1 282 + 13·6° 

९. शलनोशलइक C₁₈ H₃₂ O₂ 2 280 - 5·0° 

१०. शलनोशलशनक C₁₈ H₃₀ O₂ 3 278 - 11·0° 
११. शरशसनोशलइक C₁₈ H₃₄ O₃ 1 + (OH) र्ट 298 + 5·5° 
 

काबगनी आम्लाुंची म्हणिेच तैल आम्लाुंची म्हणिेच तैल आम्लाुंची यादी अँसेशटक (देन काबगन 
अणूुंच्या) आम्लापासून ती थेट २६-२८ काबगन अणू असलेल्या तैल आम्लापय त सकवा त्याहूनही िास्त 
काबगन अणूुंच्या तैल आम्लापय त करता येईल. परुंतु अशा यादीमधील पशहली ८ काबगन अणूपय तची आम्ले 
पाण्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात शवरघळतात. त्याुंच्यामध्ये पाण्याचा पृष्ठीय ताण कमी करण्याचे सामर्थयग नसते. 
त्या पुढील आम्लाुंची म्हणिेच तैल आम्लाुंची पाण्यातील द्रावणीयता (solubility) त्या मधील काबगन 
अणूुंच्या वाढत्या सुंख्येबरोबर कमी कमी होत िाते. शवेटी १८ काबगन अणूपेक्षा िास्त काबगन अणू असलेली 
तैल आम्ले पाण्यामध्ये पूणगपणे अद्रावणीय (insoluble) आहेत. साबणाच्या सुंदभात त्यामुळे त्याुंचा उपयोर् 
नसल्याने ह्या शठकाणी फक्त ८ ते १८ काबगन अणू असलेली महत्त्वाची तैल आम्लेच वरील कोष्टकात 
आलेली आहेत. 
 

वर शनदेश झालेल्या तैल आम्लाुंपकैी काही सुंतृप्त म्हणेिच सुंपृक्त आहेत व काही थोडी असुंपकृ्त 
आहेत. सुंपकृ्त तैल आम्लाुंचे सूि Cn H₂n O₂ असे देता येईल. परुंतु असुंपकृ्त तैल आम्लाुंच्या रेणूमध्ये एक 
सकवा अशधक शद्वबुंध (double bond) असल्याने त्याुंच्या रेणूसूिामध्ये त्या प्रमाणात हायड्रोिन अणूुंची 
सुंख्या कमी असते. प्रत्येक शद्वबुंधामुळे हायड्रोिन अणूुंची सुंख्या दोहोनी घटते. 
 

वाढत्या रेणूभारानुसार सुंपकृ्त तैल आम्लाुंचा द्रावणाुंक वाढत िातो. परुंतु असुंपृक्त तैल आम्लाुंच्या 
बाबतीत माि द्रावणाुंक बराच कमी होत असल्याचे आढळते. द्रव तेलामध्ये स्ग्लसरो-ओशलएट ह्या एस्टरचे 
प्रमाण िास्त असते आशण स्ग्लसरो-स्स्टअरेटचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. त्या उलट घन तेला (मेदा) 
मध्ये स्ग्लसरो- स्स्टअरेटचे प्रमाण िास्त व स्ग्लसरो-ओशलएटचे प्रमाण कमी असते. ह्यावरून तेले व मेदे 
ह्याुंच्या द्रावणाुंकामध्ये फरक का असतो तो समिून येईल. 
 



  अनुक्रमणिका 

सामान्यपणे तुलनेने कमी रेणूभाराची कॅशप्रशलक, लॉशरकसारखी तैल आम्ले असलेली तेले व काही 
प्रमाणात ओलेइकसारखी असुंपकृ्त तैल आम्लयुक्त तेले रोिच्या स्वयुंपाकामध्ये खाद्यतेले म्हणनू 
वापरण्यात येतात. 
 

काबगन अणूुंची सुंख्या ८ ते १२ असलेली तैल आम्लयुक्त तेले, कापड शर्रण्याुंत ‘आद्रगताकारक’ 
(wetting agents) तयार करण्यासाठी शवशषे उपयोर्ी पडतात. 
 

तैल आम्लाुंमध्ये असुंपकृ्तता बऱ्याच प्रमाणात असणाऱ्या तेलाुंचा उपयोर् वार्मनश ेरोंर्णे, ओला रुंर् 
ह्याुंसाठी होतो. ह्या तेलाुंचा रु्ण म्हणिे ती लवकर वाळतात (drying) आशण रुंर् लावलेल्या शठकाणी 
तेलाचा घट्ट एकसुंध असा पातळ थर तयार होतो. अशा तेलाुंचा हा महत्त्वाचा रु्ण होय. 
 
साबिासाठी तेले 
 

साबणशनर्ममतीच्या दृष्टीने साधारणपणे १२ ते १८ काबगन अणूुंची तैल आम्ले असलेली तेले उपयुक्त 
असतात असे शदसून येते. काही असुंपकृ्त तेलाुंचे ‘हायड्रोिन’ (hydrogenation) केल्यास त्या तेलाुंचे 
द्रावणाुंक वाढतात व त्यापासून तयार होणाऱ्या साबणाचे रु्णधमग शनराळे बनतात. तेलाुंचे रु्णधमग हे 
त्यामधील शनरशनराळ्या तैल आम्लाुंवर अवलुंबून असतात हे वरील शववरणावरून लक्षात येईल. 

 
 

कोष्टक क्र. ४. २ (अ) 
तेलातंील तैल आम्लाचें शेकडा प्रमाि (वजनाने) 

तेल १ 
कॅणप्रणलक 

२ 
कॅणप्रक 

३ 
लॉणिक 

४ 
णमणिस्स्टक 

१ खोबरेल ५·५-९·५ ४·५-९·५ ४४-५२ १३-१९ 
२ बॅबसू तेल ४·४-६·५ २·७-७·६ ४४-४६ १५-२० 

३ पामबीि तेल ३-४ ३-७ ४६-५२ १४-१७ 

४ पाम तेल – – – १·१-२·५ 
५ मोहाचे तेल – – – – 

६ चरबी – – – २ 

७ ऑशलव्ह – – – ०·१-१·१ 

८ शेंर्दाण्याचे तेल – – – – 
९ सरकीचे तेल – – – १·४ 
 
  



  अनुक्रमणिका 

कोष्टक क्र. ४. २ (ब) 
तेलातंील तैल आम्लाचें शेकडा प्रमाि (वजनाने) 

तेले ५ 
पाणमणटक 

६ 
स्स्टअणिक 

७ 
ओलेइक 

८ 
णलनोलेइक 

१ खोबरेल ७.५-१०.५ १-३ ५-८ १.५-२.५ 

२ बॅबसू तेल ६-९ ३-६ १२-१८ १.४-२.८ 

३ पामबीि तेल ६.५-९ १-२.५ १३-१९ ०.५-२ 

४ पाम तेल ४०-६० ३.६-४.७ ३९-४५ ७-११ 
५ मोहाचे तेल २३.७ १९.३ ४३.३ १३.७ 

६ चरबी ३२.५ १४.५ ४८.३ २.७ 

७ ऑशलव्ह ७.०-१५.६ १.०-३.३ ६४.६-८५.८ ४-१५ 
८ शेंर्दाण्याचे तेल ६-११.४ ३-१६.३ ५२.५-७१.५ १३-२६ 

९ सरकीचे तेल २३.४ १.१ २२.९ ४७.८ 
 

शेंर्दाण्याच्या तेलात C₂₀ – C₂₂ असलेल्या सुंतृप्त तैल आम्लाुंचे प्रमाण ५·१ ते ७·३ असते. 
 

साबण तयार करण्यासाठी प्रत्यक्षात वापरली िाणारी तेले मयाशदत आहेत. अशा तेलाुंची यादी 
करताना काही कसोया लावल्या िातात. त्या म्हणिे, सुलभतेने साबण बनशवण्याचे तेलाचे रु्ण, त्याची 
बािारात पुरेशी उपलब्धता, आशण त्याचे भाव म्हणिे बािारी सकमत. वरील बाबींचा मुख्यतः शवचार केला 
िातो. अशा कसोयाुंना उतरलेली काही तेले: १) खोबरेल, २) बॅबसू तेल, ३) पामबीि तेल, ४) पाम 
तेल, ५) मोहाचे तेल, ६) चरबी, ७) ऑशलव्ह, ८) शेंर्दाण्याचे तेल, ९) सरकीचे तेल ही होत. वर 
आलेल्या तेलातील तैल आम्ले व त्याुंचे प्रमाण कोष्टक ि. ४·२ मध्ये शदलेली आहेत. 
 

वरील कोष्टकावरून काही र्ोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणिे, कोणत्याही एका तेलामध्ये तैल 
आम्लाुंची सुंख्या एकापेक्षा िास्त असते. खोबऱ्याच्या तेलामध्ये तर ती सुंख्या बरीच मोठी आहे. त्याचप्रमाणे 
कोणत्याही एका तेलामध्ये तैल आम्लाुंचे परस्पर प्रमाण शनशित नसून काही मयादामध्ये बदलत असते. 
ह्यापैकी कोणत्याही तैल आम्लापासून कॉस्स्टक सोड्ाच्या साहाय्याने साबण बनशवता येईल. प्रत्येक तैल 
आम्लाच्या साबणाचे रु्णधमग थोडेफार वरे्ळे वरे्ळे असतात. उदाहरणाथग, काही तैल आम्लाुंचे साबण 
पाण्यामध्ये पुष्ट्कळ प्रमाणात व सहि शवरघळतात, तर दुसरे काही साबण पाण्यामध्ये अल्प प्रमाणात व 
सावकाश शवरघळतात. काही तैल आम्लाुंचे साबण शठसूळ व कडक असतात, तर काही मृदू व शलबशलबीत 
असतात. पाण्यामध्ये शवपुल फेस देणारे काही असतात, तसेच काही थोडासाच व मेणचट फेस देणारे 
असतात. त्याुंमध्ये काही लरे्च फेस देतात, तर काही थोड्ा वळेाने. काही साबणाुंचा फेस काही प्रमाणात 
शटकाऊ तर काहींचा अल्पिीवी. असे प्रत्येक तैल आम्लाच्या साबणाचे रु्ण शनरशनराळे असतात. 
 
  



  अनुक्रमणिका 

णमणश्रत तेलाचे फायदे 
 

शर्ऱ्हाइकाुंच्या पसुंतीला उतरणे ही साबण उत्पादकाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची कसोटी असते. 
शर्ऱ्हाइकाच्या पसुंतीप्रमाणे चाुंर्ला साबण शवशषेतः अुंर्ाचा व कपडे धुण्याचा कसा असावा? साबण सहि 
शझिून िाणारा नसावा. तो मऊ सकवा शलबशलबीत नसावा. त्याचप्रमाणे पाण्यामध्ये साबणाची फार 
द्रावणीयता नसावी. स्त्रवणे सकवा पाझरणे हे दोष नसावते. थुंडीच्या शदवसात साबण वाळतो तेव्हा 
साबणबाराला तडा िाणे, सकवा साबणबार वाकडा शतकडा होणे, साबणावर फुलोरा येणे, साबणाचा रुंर्, 
वास बदलणे वर्ैरे वैरु्ण्ये नसावीत. अशा नकारात्मक रु्णाुंबरोबरच साबणामध्ये वापरण्याला सोईचा एवढा 
घट्टपणा असणे, लवकर व शटकाऊ फेस देणे, वापरून उरलेला साबण लवकर वाळणे वर्ैरे रु्णाुंबरोबरच 
साबणाची सकमत माफक असावी ही अपेक्षा असते. हे सारे शनदान बरेचसे अपेशक्षत रु्ण साबणामध्ये 
असावयाचे, तर कोणत्याही एकाच तेलाचा साबण उणा पडतो. खरे म्हणिे तेलामध्ये एकापेक्षा िास्त तैल 
आम्ले असतात आशण घटक तैल आम्लाच्या साबणाचे त्यामुळे एकशित रु्ण शमळतात. असे असले तरी 
तेलाुंतील तैल आम्लाुंचे परस्पर प्रमाण व त्याुंची शवशवधता अपुरी पडतात; म्हणिेच पुरेशी नसतात. उत्तम 
साबणासाठी म्हणनू तर दोन सकवा अशधक तेलाुंची कमीिास्त प्रमाणात म्हणिे यथायोग्य शमश्रणे 
वापरण्यात येतात. तेल शमश्रणातील तैल आम्लाुंच्या साबणाुंचे परस्परपोषक रु्ण एकि याव ेआशण दोष 
माि बऱ्याच प्रमाणात झाकले िाव ेअसा त्यामार्ील हेतू असतो. अशा तऱ्हेने त्या त्या साबणामधील उपयुक्त 
व आवश्यक रु्णाुंना उठाव शमळतो आशण इष्टतम रु्णसमुच्चयाचा साबण तयार होतो. साबण उत्पादकाचे 
अनुभविन्य कौशल्य असते ते त्या तेलाुंचे यथायोग्य शमश्रण करण्यामध्ये. 
 
साबिासाठी तेलाची णनवड 
 

साबण उत्पादक हे तेलशमश्रण योग्य तऱ्हेने करण्याच्या दृष्टीने तेलाुंचे थोड्ा शनराळ्या तऱ्हेने 
वर्ीकरण करतात. तेलाुंच्या रु्णानुिमे म्हणिे त्याुंच्या तैल आम्लाुंच्या साबणाच्या रु्णानुसार तेलाुंचे तीन 
र्ट करण्यात येतात. ते म्हणिे १) कवची फळाुंची तेले (nut oils), २) दृढ तेले (hard oils); ३) मृदू तेले 
(soft oils). कोणत्याही एका र्टातील तेलाच्या साबणाचे रु्णधमग सामान्यपणे िवळपास समान असतात. 
हे ह्या वर्ीकरणामार्ील सूि होय. कोष्टक ि. ४.३ मध्ये हे वर्ीकरण शदलेले आहे. 
 

कोष्टक क्र. ४. ३ 
साबि उत्पादकाच्या दृष्टीने तेलाचे गट 

कवचीच्या फळाुंची तेले दृढ तेले मृदू तेले 

खोबरेल 
बॅबसू तेल 
पामबीि तेल 

पामतेल 
मोहाचे तेल 
चरबी 
हायड्रोिनन केलेली मृदू तेले 

ऑशलव्ह तेल 
शेंर्दाण्याचे तेल 
सरकीचे तेल 
एरुंडीचे तेल 
मत्स्य तेले 
टॉल तेले (रोशझन) 

 
 



  अनुक्रमणिका 

पशहल्या र्टातील तेलाुंचे (कवचीच्या फळाुंच्या तेलाुंचे) वैशशष्ट्य म्हणिे त्या तेलामध्ये असलेली 
कमी रेणू भाराची तैल आम्ले. त्यातील प्रमुख म्हणिे लॉशरक आम्ल (lauric acid C₁₂ H₂₄ O₂) हे होय. 
 

दृढ तेले ह्या र्टातील प्रमुख तेलामधील तैल आम्ले म्हणिे पाशमशटक आम्ल (palmitic acid C₁₆ 

H₃₂ O₂) आशण स्स्टअशरक आम्ल (stearic acid C₁₈ H₃₆ O₂) 
 
मृदू तेले व त्याचें हायड्रोजनन 
 

शतसऱ्या र्टातील तेलामध्ये मुख्यतः असुंपकृ्त तैल आम्ले असतात. ओलेइक (oleic), शलनोलेइक 
(linoleic), शलनोलेशनक (linolenic) ही १८ काबगन अणूुंची आम्ले त्याुंमध्ये प्रमुख आहेत. ही आम्ले असुंपकृ्त 
असल्याने त्याुंच्या रेणू रचनेमध्ये काही दुहेरी बुंध (double bonds) आहेत. असुंपृक्त तैल आम्लाुंचे 
हायड्रोिनन (hydrogenation) करून म्हणिेच त्याुंचा हायड्रोिनशी काही प्रमाणात सुंयोर् घडवनू 
आणल्याने त्यामध्ये मयाशदत प्रमाणात सुंपकृ्तता आणता येते. सुंपृक्तता आल्याने तैल आम्लाुंची रासायशनक 
घडण बदलते व त्यामुळे रासायशनक व भौशतक रु्णधमगही बदलतात. काही तेले त्यामुळे हायड्रोिनन 
केल्यानुंतर वर्ीकरणच्या दृष्टीने ‘मृदू तेले’ ह्या र्टाऐविी ‘दृढ तेले’ ह्या र्टामध्ये मोडतात. ‘दृढ तेले’ ह्या 
वर्ामध्ये नैसर्मर्क रीत्या फार थोडी तेले असतात. हायड्रोिनन केल्याने त्या वर्ामध्ये शुद्ध स्वरूपातील 
तेलाुंची मौल्यवान भर पडली आहे. काही वनस्पतीिन्य तेलाुंचे हायड्रोिनन केल्यावर त्याुंचे रूपाुंतर 
वनस्पतीिन्य चरबी (vegetable tallow) मध्ये होते. मत्स्य तेलाुंचे पण हायड्रोिनन केल्याने त्यामध्ये 
दृढता येते. साधारणतः शेंर्दाण्याचे तेल व सरकीचे तेल ह्याुंचे हायड्रोिनन करतात. 
 

हायड्रोिनन करताना सुंपूणग सुंपकृ्तता टाळावी लार्ते. नाही तर अशा सुंपकृ्त तैल आम्लाुंच्या 
साबणाची शनमगलक म्हणून उपयुक्तता कमी असते. 
 
तैल आम्ले व त्याचें साबि 
 

प्रत्येक र्टातील तेलाच्या साबणाुंची वैशशष्ट्ये व त्या तेलातील प्रमुख तैल आम्ले: 
 
गट पणहला-कवचीच्या फळाचंी तेले: ह्यामध्ये लॉशरक आम्ल हे प्रमुख तैल आम्ल आहे. त्याच्या 

साबणाचा पातळ पण शवपुल फेस येतो. परुंतु तो शटकाऊ नसतो. थोड्ा वळेाने तो फेस शवरतो. हे साबण 
कडक व शठसूळ असतात. इतर र्टातील साबणाुंच्या तुलनेने ते पाण्यामध्ये सहि शवरघळतात. त्याचे दुसरे 
वैशशष्ट्य म्हणिे, ह्या साबणामध्ये बरेच पाणी समाशवष्ट होऊ शकते. साबण शकमतीने स्वस्त करण्यासाठी 
सवुंर् पण शनरुपद्रवी अशा केवळ भरताडी (fillers) द्रव्याुंचा साबणामध्ये सोईस्करपणे अन्तभाव करता 
येतो. कॉस्स्टक सोड्ाशी ह्या र्टातील तेलाचा सहि व लवकर सुंयोर् होतो. साबण होण्याची शिया 
सुलभतेने पार पडते. तयार झालेला साबण व इतर द्रव्ये ह्याुंच्या शमश्रणातून साबणाचे कण तेवढेच वरे्ळे 
करण्यासाठी (graining) मीठ सकवा शमठाचे द्रावण वापरतात. त्यालाच ‘सॉस्ल्टुंर् आऊट’ (salting out) 
म्हणिेच के्षपणशिया असे म्हणतात. ह्या साबणाुंसाठी बरेच मीठ लार्ते. अन्य प्रकारच्या साबणासाठी एवढे 
मीठ लार्त नाही. साबण तयार करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत, त्यापैकी एक म्हणिे, ‘शीतपद्धती’ (cold 
process). शीतपद्धतीने साबण तयार करण्याच्या दृष्टीने ह्या र्टातील तेले बरीच सोईची असतात. ह्या 
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र्टातील तेलाच्या साबणाुंचा एक दोष म्हणिे हे साबण वापरल्याने आपली त्वचा कोरडी व खरखरीत 
होते. त्याचप्रमाणे साबणाचे पाणी डोळ्याुंना झोंबते व डोळ्याुंची आर् होते. 
 

गट दुसिा-दृढ तेले: ह्या तेलाुंमधील प्रमुथ तैल आम्ले म्हणिे पाशमशटक व स्स्टअशरक. दृढ तेलाुंच्या 
साबणाुंचा फेस लरे्च येत नाही, परुंतु काही वळेाने घन व मलईसारखा फेस येतो व तो स्स्थर राहतो. थुंड 
पाण्यामध्ये ह्या साबणाची द्रावणीयता कमी असल्याने ह्या र्टातील तेलाुंचे साबण र्रम पाण्यामध्ये िास्त 
कायगक्षम असतात. पशहल्या र्टातील तेलाशी तुलना करता, ह्या र्टातील तेलाुंचे कॉस्स्टक सोड्ाशी 
सुंयोर् सहि होत नाही. त्यासाठी थोडा प्रयत्न लार्तो. तयार झालेल्या साबणाचे कण (grains) वरे्ळे 
करण्यासाठी मीठ कमी प्रमाणात पुरते. शमठाचे नेमके कायग काय असते हे ह्याच प्रकरणात पुढे आलेले आहे. 
त्वचेला हा साबण सौम्य असतो; त्यामुळे िास होत नाही. 
 

गट णतसिा-मृदू तेले: ह्या तेलातील प्रमुख तैल आम्ले म्हणिे ओलेइक. ह्या तेलाुंच्या साबणाला 
शवपुल परुंतु पातळ व मेणचट (greasy) फेस येतो. साबण थुंड व र्रम पाण्यामध्ये सारखाच कायगक्षम 
असतो. 
 

सामान्यपणे १८ काबगन अणूुंच्या तैल आम्लाुंचे (स्स्टअशरक, ओलेइक, शलनोलेइक आम्लाुंचे) 
साबण मृदू असतात. त्या उलट लॉशरक आम्लाचे (र्ट पशहला म्हणिे ते सुंपृक्त व कमी काबगन अणूुंचे 
असल्याने) साबण कडक असतात. तरी पण ते साबण पाण्यामध्ये पुष्ट्कळ प्रमाणात शवरघळतात. 
 

वरील सवग शववरणावरून उत्तम साबण शनर्ममतीच्या दृष्टीने प्रत्येक तेलाचे शवशशष्ट रु्ण समिल्यावर 
तेलाुंचे योग्य शमश्रण वापरून उपयुक्त रु्ण एकशित आणणे आवश्यक आहे हे ध्यानात येईल. साबणासाठी 
तेले वापरतात, त्याचप्रमाणे तेलिन्य अशीही काही द्रव्ये वापरली िातात. उदाहरणाथग, तेलाऐविी मुक्त 
तैल आम्लाुंचा उपयोर् करणे काही वळेा सोईुंचे असते. तेलशुद्धीकरण प्रशियेमध्ये ‘साबण मळी’ (soap 
stock) तयार होते. शतचा तेलधुंद्यामध्ये उपयोर् नसला तरी साबणासाठी शतचा उपयोर् करता येतो. 
वनस्पतीिन्य तेले ही प्रामुख्याने तेलशबयाुंपासून काढलेली असतात. त्याहूनही शनराळ्या िातीचे तेल 
म्हणिे लाकडाच्या खोडापासून शनघणारे ‘टॉल तेल’ (tall oil) व त्याचप्रमाणे तेल नसणारे राळ ह्या 
वर्ातील ‘रोशझन’ ह्या द्रव्याचा साबणशनर्ममतीसाठी उपयोर् होऊ शकतो. ह्या द्रव्याशवषयी शवशषे माशहती पुढे 
आलेली आहे. 
 
मुक्त तैल आम्ले 
 

तेले व मेदे ह्याुंमधील तैल आम्ले मोकळी करून स्वतुंिपणे त्याुंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणे 
आता शक्य झाले आहे. तैल आम्लाुंचे साबणशनर्ममतीसाठी मोठे महत्त्व आहेच. शशवाय मुक्त तैल आम्लाुंचे 
अन्यही बरेच उपयोर् आहेत. 
 

तैल आम्लाचा पशरचय तसा नवीन नाही. तथाशप त्याुंचे मोठ्या प्रमाणावर चाुंर्ले उत्पादन होऊ 
लार्ले ह्याचे श्रये माि रसायन तुंिशवज्ञानात झालेल्या नवीन सुंशोधनाला व प्रर्तीला शदले पाशहिे. 
पूवीच्या युंिसामग्रीमध्ये काही उशणवा असल्याने मोठ्या प्रमाणावर चाुंर्ल्या दिाच्या तैल आम्लाुंची शनर्ममती 
करणे शक्य नसे. ही पशरस्स्थती आता बदलली आहे. 
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तेले व मेदे ह्याुंचे िल अपघटन होऊन स्ग्लसरॉल (स्ग्लसरीन) व तैल आम्ले वरे्ळी वरे्ळी होतात. 
आवश्यक तेवढे उच्च तपमान व दाब ह्याुंचा उपयोर् केल्यानेही अपघटन शिया फार थोड्ा वळेात पूणग होते. 
आता नवीन तुंि वापरून शवशषे तपमान सकवा दाब न वापरता हेच कायग पार पाडता येते. त्याचा एक 
फायदा म्हणिे स्ग्लसरॉल सरळ व बऱ्याच शुद्ध प्रमाणात उपलब्ध होते व शुद्ध तैल आम्ले मोकळी होतात. 
तेलामध्ये स्ग्लसरॉलशी सुंयोर् पावलेले एकच तैल आम्ल नसून, त्यामध्ये शनरशनराळी तैल आम्ले कमी- 
िास्त प्रमाणात असतात, हे पूवीच आलेले आहे. ही शवशवध तैल आम्ले काही प्रमाणात तरी ‘प्रभािी 
ऊध्वगपातन’ (fractional distillation) शियेने सकवा पृथक करण्याच्या अन्य मार्ांनी वरे्ळी वरे्ळी काढता 
येतात. 
 

पूवी हीच अपघटन शिया मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी लोखुंडी सकवा सौम्य पोलादी (mild 
steel) भाुंड्ाचा उपयोर् करीत असत. अपघटनामध्ये मोकळी झालेल्या तैल आम्लाची लोखुंड सकवा 
सौम्य पोलाद ह्याुंवर रासायशनक अशभशिया होऊन रुंर्युक्त सुंयुरे् तयार होत. अशा ह्या अशुद्धीमुळे त्या तल 
आम्लाुंचा दिा कमी असे. ह्या दोषामुळे चाुंर्ल्या साबणाच्या शनर्ममतीमध्ये अडचणी येत. असे साबण फक्त 
औद्योशर्क के्षिातील कमी प्रतीच्या धुलाईुंसाठी वापरीत असत. परुंतु अलीकडे ‘र्ुंिरोधक’ (rustproof) व 
क्षपणरोधी (corrosion resistant) धातूपािे व काही शमश्रधातू (alloys) पािे वापरण्यात येत असल्याने 
पूवीच्या अडचणी आता राशहलेल्या नाहीत. 
 

साबणासाठी प्रत्यक्ष तेले वापरण्यामध्ये शवशषेत:अपशरशचत अशी अखाद्य तेले सकवा मत्स्य तेले 
वापरण्यामध्ये आणखी एक अडचण शनमाण होत असे. मूळ तेलातील रुंर् व र्ुंध ही पण साबणामध्ये 
उतरतात. अशा प्रकारच्या साबणाला शर्ऱ्हाइकाची पसुंती शमळशवणे साहशिकच कठीण. उग्र वासाची व 
दाट रुंर्ाची अखाद्य तेले व त्याचप्रमाणे खराब व शनरुपयोर्ी ठरलेली काही तेले व टाकाऊ झालेली चरबी 
(ग्रीि) ही आता वापरता येण्याची शक्यता शनमाण झालेली आहे. अशा प्रकारच्या तेलामधील तैल आम्ले 
वरे्ळी काढून व शुद्ध करून चाुंर्ला साबण तयार करता येतो. 

 
तेलापासून साबण बनशवण्यामध्ये तेलातील सवगच तैल आम्लाुंचे सोशडअम् क्षार शनमगलक म्हणनू 

उपयोर्ी पडत असले तरी त्यामधील काही थोडे क्षार काही प्रमाणात उपद्रवी पण असू शकतात. 
उदाहरणाथग, काही तैल आम्लाुंचे सोशडअम् क्षार पाण्यामध्ये शवरघळवल्यानुंतर ते पाणी डोळ्याुंना लार्ले 
तर ते झोंबते सकवा ते त्वचा रुक्ष करते. अशा बाबतीत मूळ तेलातील तैल आम्ले मोकळी करतात आशण 
प्रभािी ऊध्वगपातन पद्धतीने ती वरे्ळी वरे्ळी करतात. नको असलेली तैल आम्ले साबणासाठी न वापरता 
त्याुंचा अन्य कामी चाुंर्ला उपयोर् करून घेता येतो. साबणातील दोष त्यामुळे टळतात. उत्तम साबण 
तयार करण्याच्या दृष्टीने ही र्ोष्ट महत्त्वाची आहे. 

 
वर शनदेश केलेल्या फायद्याव्यशतशरक्त साबणासाठी तैल आम्ले वापरण्यामध्ये आणखीही बरेच 

फायदे आहेत. बािारात मोठ्या प्रमाणावर तैल आम्लाुंची उपलब्धता हे साबण उत्पादकाुंना शवशषेत: 
छोया कारखानदाराुंना वरदानच ठरले आहे. योग्य ते तल आम्ल सकवा तैल आम्ल समूह वापरून पाशहिे 
त्या रु्णधमाचे असे शनरशनराळे साबण तयार करणे आता सहिसाध्य झाले आहे. साबणाचे लहान 
कारखानदार तेलाुंपासून साबण बनशवतात तेव्हा तेलातील स्ग्लसरॉल साबणामध्ये राहात असे. साबणामध्ये 
स्ग्लसरॉलचा काहीच उपयोर् नसल्याने ते मौल्यवान द्रव्य वाया िात असे. तैल आम्ले वापरून हे दोष दूर 
करणे शक्य झाले आहे. 
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साबणाच्या छोया कारखानदाराुंना बािारात शमळणारी मुक्त तैल आम्ले वापरणे अन्य तऱ्हेनेही 
बरेच उपकारक ठरले आहे, त्याुंचे कारखाने बरेच आटोपशीर आशण कायगक्षम झाले आहेत. तैल 
आम्लाुंपासून साबण ही रासायशनक अशभशिया साधी, सरळ व फार थोड्ा वळेात पूणग होणारी अशी असते. 
कारखान्यासाठी िार्ा थोडी पुरते. युंिसामग्री साधी चालते. तज्ज्ञाुंच्या मार्गदशगनाची पण फारशी र्रि 
नसते. कच्च्या मालाचे खरे म्हणिे साधन द्रव्याुंचे शुद्धीकरण करणे सकवा त्याुंच्यावर काही सुंस्कार करणे 
ह्याुंची िरुरी भासत नाही. साबणशनर्ममती म्हणिे तैल आम्ले व आल्कली ह्याुंचे सरळ उदाशसनीकरण 
(neutralisation) होय. उदाशसनीकरणासाठी कॉस्स्टक सोड्ा- (सोशडअम् हायड्रॉक्साइड) ऐविी 
तुलनेने स्वस्त अशी ‘सोडा अश’ (सोशडअम् काबोनेट) योग्य ती काळिी घेऊन (म्हणिे शमश्रण होत 
असताना फसफसून उताला िाणे हे टाळून) वापरता येते. बरोबर शहशबे करून तैल आम्लासाठी लार्णारी 
आल्कली द्रव्ये योग्य प्रमाणात शमसळल्याने तयार होणाऱ्या साबणामध्ये मुक्त आल्कली सकवा मुक्त तैल 
आम्ले नसतात. त्याचप्रमाणे साबण होण्याची शिया सरळ व साधी असल्याने त्यामधील पाण्याचा भार् 
पाशहिे त्या प्रमाणात कमीिास्त करता येतो. 

 
छोया कारखानदाराच्या दृष्टीने युंिसामग्री, िार्ा, तज्ज्ञ मार्गदशगन, श्रम, कॉस्स्टक सोडा, वाफ, 

इुंधन वर्ैरे बाबतीत बरीच बचत होऊ शकते. आटोपशीरपणा व सुटसुटीतपणा, ह्याुंमुळे कारखान्याुंना 
भाुंडवली खचग कमी लार्तो. साबण-उत्पादनाचा खचग त्यामुळे कमी येतो. प्रर्त देशाुंमध्ये तेलाऐविी तैल 
आम्ले वापरून चाुंर्ल्या साबणाची शनर्ममती मोठ्या प्रमाणावर होऊ लार्ली आहे. ही झाली तैल आम्लाुंच्या 
वापराची िमेची बािू. 

 
तैल आम्लाुंचा सवगि वापर करण्यामध्ये काही मयादा आहेत हेही लक्षात ठेशवले पाशहिे. एक 

म्हणिे, तैल आम्ले तयार झाल्यावर त्याुंची साठवण करणे अवघड असते. त्याुंचे अपघटन सहि व लवकर 
होते. तेले तुलनेने बरीच स्स्थर असतात. परुंतु तैल आम्ले तयार झाल्यावर त्याुंचा शक्य तेवढा लवकर 
वापर करून टाकणे आवश्यक असते. दुसरी मयादा म्हणिे, तेलाच्या मानाने तैल आम्ले बरीच महार् 
पडतात. प्रत्येक छोया कारखानदाराने आपल्या उत्पादनासाठी कच्चा माल व इतर बाबी ह्याुंचा तारतम्याने 
शवचार करून मर्च साबण उत्पादनाचे कायग हाती घेतले पाशहिे. 

 
एकाद्या औद्योशर्क पशरसरात मध्यवती सुसज्ज तैल आम्लाुंचा कारखाना असल्यास त्याच्या अवती 

भवती बरेच लहान साबण कारखाने उभाराव ेअशी एक सूचना करण्यात येते. प्रत्येक साबण कारखान्याने 
आपले वैशशष्ट्य ठरवनू, त्याप्रमाणे शनरशनराळी तैल आम्ले वापरून साबण-उत्पादनाची योिना केल्यास हे 
सवग उद्योर् एकमेकाुंना पूरक ठरणारे असे होतील. 

 
साबण तयार करण्यामध्ये उपयोर्ात येणारे एक दुय्यम द्रव्य म्हणिे ‘साबण मळी’ (soap stock). 

त्याची शनर्ममती तेल शुद्धीकरणामध्ये होते. म्हणनू तेल शुद्धीकरणकसे व साबण मळी कशी तयार होते ते 
पाहू. 
 
तेल शुद्धीकिि 
 

चाुंर्ला साबण तयार करावयाचा तर त्यासाठी लार्णारी तेले हा कच्चा माल पण चाुंर्ला म्हणिे 
स्वच्छ व शनभळे असावा लार्तो. वनस्पतीिन्य तेले ही मुख्यत: शबयाुंतून काढतात. शबयातील कोशषका 
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(cell) मध्ये तेल सुंग्रशहत झालेले असते. याुंशिक दाबाखाली शबया रर्डून कारखान्यामध्ये तेले काढण्यात 
येतात. प्राशणि तेले प्राण्याुंच्या अवयवातील तेलकोशषकामध्ये असते. प्राण्याुंचे शनरशनराळे तेले-मेदयुक्त 
अवयव बारीक शचरून ते र्रम पाण्यामध्ये घालून उकळतात. कोशषकामधील तेल त्या तपमानामुळे बाहेर 
पडते व पाण्याच्या पृष्ठभार्ावर िमा होते. माशाुंचे तेल असेच काढतात. काही माशाुंच्या यकृताच्या तेलाुंना 
(liver oil) िीवनसत्त्व (स्व्हटॅशमन) युक्त औषधी तेले म्हणून मार्णी असते. इतर मत्स्यतेलाुंचा मुख्यत: 
साबणासाठी उपयोर् होतो. 

 
तेले र्ाळणाऱ्या कारखान्यामधून तयार झालेली तेले सकवा र्रम पाण्यावर िमणारी प्राशणि तेले 

ही क्वशचतच ‘प्रमाशणत’ (standard) असतात. त्याुंमध्ये काही अशुद्धी म्हणिे अपद्रव्ये अुंर्भतू असतात; तर 
काही तेलसाठवणीमुळे आलेल्या असतात. साबणशनर्ममतीसाठी एकाच िातीचे तेल वापरीत नाहीत. बहुधा 
दोन सकवा अशधक िातींची तेले एकि करून वापरण्यात येतात. तेलाुंच्या शवशवध िातींमध्ये ही अशुद्धी 
कमीिास्त प्रमाणात असते. तयार तेलापासून बनशवलेला साबण शवेटी ठराशवक दिाचा व प्रतीचा म्हणिे 
‘प्रमाशणत’ असावा लार्तो. तेले मूळ स्वरूपात म्हणिे कच्च्या स्वरूपात, त्यामुळे वापरता येत नाहीत. 
तेलातील अशुद्धता कशा प्रकारची आहे व त्याचे प्रमाण शकती आहे हे तपासून मर्च तेलाच्या शुद्धीकरणाचे 
तुंि ठरवाव ेलार्ते. 
 
अशुद्धतेचे स्वरूप 
 

शवशवध प्रकारच्या तेलाुंमध्ये आढळणाऱ्या अशुद्धतेमध्ये तेलाचा काही प्रमाणात दाट रुंर् व उग्र वास 
हे तर असतातच. त्याशशवाय दाबाखाली शबया रर्डल्यामुळे तेलशबयाुंच्या र्रामधील काही तुंतूमय भार् 
तेलामध्ये सहि वरे्ळाही होत नाही. पातळ र्ोंदा (mucelage) सारखे काहीसे शचकट असे सूक्ष्मकण 
तेलामध्ये तरुंर्त राहातात. त्यामुळे तेलाची पारदशगकता थोड्ा प्रमाणात घटत असते. साठवणीच्या 
भाुंड्ामध्ये तेल बराच वळे स्स्थर राशहले तर हा मऊ र्ाळविा भार् तळाशी बसतो व स्वच्छ तेल वर राहते. 
भाुंड्ातील तेल हालले तर माि खाली बसलेला र्ाळ-भार् परत तेलात शमसळतो. म्हणून अलर्दपणे 
वरचे तेल ओतून घेतल्यास ते तेल बरेच स्वच्छ शदसते. असे पुनः पनु्हा करून सकवा कॅनवासच्या िाड 
कापडातून दाबाखाली र्ाळून घेतल्यास तेल चाुंर्ले स्वच्छ व पारदशगक होते. परुंतु ह्याला बराच वळे 
लार्तो. रुंर्, वास व र्ाळ ह्या अशुद्धीव्यशतशरक्त तेलसाठवणीमध्ये तेल खवट (rancid) होणे ही एक 
रासायशनक अशुद्धता येते. त्याला कारण म्हणिे तेलामधील होणाऱ्या थोड्ा अपघटनामुळे तैल आम्ले 
वरे्ळी होतात आशण त्याुंच्यावर हवतेील ऑस्क्सिनची अशभशिया होऊन तेलामध्ये खवटपणा येतो. 
तेलशुद्धीकरणामध्ये तेलाचा रुंर्, वास कमी करण्यासाठी व तेलातील र्ाळ व खवटपणा काढून 
टाकण्यासाठी कच्च्या तेलावर काही प्रशिया कराव्या लार्तात. 
 
साबि मळी (soap stock) 
 

कच्च्या तेलामध्ये कॉस्स्टक सोड्ाचे शवरल द्रावण घालून ते शमश्रण चाुंर्ले ढवळतात. शमश्रण 
स्स्थर झाल्यावर तेलावर सारव्यासारखी साबण मळी तयार होते. ही मळी म्हणिे तैल आम्ले व कॉस्स्टक 
सोडा ह्याुंच्या अशभशियेने तयार झालेला साबणच असून त्यामध्ये काही रुंर् द्रव्ये व र्ुंध द्रव्ये पण थोड्ाफार 
प्रमाणात समाशवष्ट होतात. मुक्त तैल आम्लेशवरशहत असे तेल (neutral oil) सुद्धा त्यामध्ये अडकून बसलेले 
असते. साबण मळी वरे्ळी केल्यावर शुद्ध तेल शशल्लक राहाते. 
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साबण मळीमध्ये साबण व तेले काही प्रमाणात असल्याने मळीमध्ये एकूण स्स्नग्धाुंशाचे प्रमाण ६० 
टक्क्याुंपय त असू शकते. साबण-उत्पादनामध्ये ह्या मळीचा उपयोर् करण्यात येतो. परुंतु त्यामध्ये काही 
प्रमाणात रुंर् व र्ुंध द्रव्ये समाशवष्ट झालेली असल्याने मळीपासून तयार होणारा साबण कमी प्रतीचा असतो. 
मळी ही अशुद्धीयुक्त असल्याने त्याची सकमत बरीच कमी असते. त्या उलट साबण मळी रुंर्, वासशवरशहत 
करणे शक्य असते व त्यामुळे साबणाचा दिा सुधारेल हे खरे. परुंतु त्यामुळे साबणाच्या ह्या कच्च्या मालाची 
सकमत वाढते आशण त्याच प्रमाणात साबणाची पण. 
 

तेलशुद्धीकरण ही प्रशिया फार मोठ्या प्रमाणावर करावी लार्ते. ‘शुद्ध खाद्य तेले’ व ‘वनस्पती’ 
ह्याुंच्या शनर्ममतीसाठी व दुसऱ्या अन्य महत्त्वाच्या कायासाठी एकूण तेलउत्पादनाचा ८०-९० टके्क भार् 
वापरण्यात येतो. साबणासाठी फार तर १०ते२० टके्क तेल उपलब्ध होते. तेलाचे शवशवध उपयोर् लक्षात घेता 
प्रत्येक शठकाणी बहुधा शुद्ध केलेले तेलच लार्ते. तेलशुद्धीकरण कारखान्यामध्ये अशा मळीचा काहीच 
उपयोर् नसल्याने ती एक अडर्ळ होऊन बसते. मळीपासून स्वतुंिपणे सकवा अन्य तेलामध्ये शमश्रण करून 
त्यापासून साबण बनशवता येतो. साबण मळी ही कणीदार असून काही तेलाुंच्या बाबतीत ती मृदू असते; तर 
काही तेलाुंच्या बाबतीत ती चाुंर्ली घट्ट असते. साबणाच्या धुंद्यासाठी साबण मळी हा बराच स्वस्त पडणारा 
असा कच्चा माल आहे. 
 

शुद्धीकृत खाद्यतेले व वनस्पती (hydrogenated oil) बनशवणारे कारखाने व साबण बनशवणारे 
कारखाने ह्याुंचे काही शठकाणी आढळणारे साहचयग म्हणिे एकि असणे हे परस्पराुंना कसे उपकारक असते 
हे समिून येईल. 
 
टॉल तेल व िोणिन 
 

साबणासाठी लार्णाऱ्या साधन-द्रव्याुंपैकी ही दोन द्रव्ये. ह्याुंचा ह्याच शठकाणी अुंतभाव करणे योग्य 
आहे. नेहमीच्या तेलाुंपेक्षा ही द्रव्ये एका अथाने शनराळी आहेत. ह्या साधन-द्रव्याुंचा तेलशबयाुंशी कसलाच 
सुंबुंध नाही. मर् ही द्रव्ये येतात तरी कोठून? ह्या द्रव्याुंचा उर्म म्हणिे देवदार वृक्षाच्या सालीतून स्त्रवणारा 
रस व झाडाच्या खोडापासून शनघणारी द्रव्ये ही होत. त्यापैकी टॉल तेल हे तेल वर्ामध्ये मोडत असले तरी 
ते दुसऱ्या बीििन्य तेलाप्रमाणे स्ग्लसराइड नाही. ते सामान्य एस्टर वर्ातील आहे. रोशझन हे तर तेल 
नसून ते ‘राळ’ (rosin) ह्या वर्ातील आहे. रासायशनक घडण पाहता रोशझन मुख्यतः काबगन अणूुंच्या लाुंब 
साखळीचे आम्ल, खरे म्हणिे आम्ल समूह आहे. 
 

टॉल तेलाचे उत्पादन पाइन झाडाच्या खोडापासून ‘पेपर पल्प’ (कार्द लर्दा) बनशवणाऱ्या 
कारखान्यातील टाकाऊ द्रव्याुंपासून करतात. कार्दाचा लर्दा बनशवण्यासाठी देवदार वृक्षाच्या खोडाच्या 
बारीक बारीक ढलप्या कॉस्स्टक सोड्ाच्या द्रावणामध्ये शवशषे दाबाखाली उकळतात. ह्या प्रशियेमध्ये 
कार्दाचा लर्दा तयार होतो व काळे उग्र वासाचे द्रावण मारे् शशल्लक राहते. कार्द लर्द्याच्या उद्योर्ामध्ये 
ह्या द्रावणाचा काहीच उपयोर् नसतो. हे द्रावण बऱ्याच प्रमाणात आटवनू सुंहत (concentrated) करतात. 
सुंहत द्रावणामध्ये साबण व काही स्स्नग्ध पदाथग वरे्ळे होऊन साईप्रमाणे द्रावणावर तरुंर्तात. येथून ही द्रव्ये 
काढून त्याुंवर आम्लाची अशभशिया करण्यात येते. अशुद्ध टॉल तेल ह्या अशभशियेने उपलब्ध होते. व ते 
ऊध्वगपातन शियेने शुद्ध करून घ्याव ेलार्ते. 
 



  अनुक्रमणिका 

देवदार वृक्षाच्या खोडामध्ये ह्या तेलाचे प्रमाण साधारणत: तीन टक्क्याुंच्या िवळपास असते. एक 
टन कार्द लर्दा तयार होतो तेव्हा अुंदािे २७-२८ शकलो टॉल तेल उपलब्ध होऊ शकते. पाशिमात्य 
देशाुंमध्ये १९३० सालानुंतर टॉल तेलाचा शनमगलकासाठी उपयोर् होऊ लार्ला आहे. मुख्यतः द्रवरूप 
(liquid) साबण, साबणपूड, मृदू साबण वर्ैरे साबण प्रकाराुंमध्ये ह्या तेलाच्या साबणाचा अुंतभाव करण्यात 
येतो. पाशिमात्य देशाुंमध्ये अलीकडे ह्या तेलाचा वापर बराच वाढू लार्ला आहे. 
 

रोशझन हे द्रव्य राळ ह्या वर्ातील आहे. देवदार वृक्षाच्या खोडावरील सालीला आडवा कलता छेद 
घेतला तर त्यामधून दोन प्रकारची द्रव्ये बाहेर स्त्रवतात. एक म्हणिे टरपेन्टाइन (turpentine) आशण दुसरे 
म्हणिे रोशझन. ऊध्वगपातन शियेने शुद्ध टपेंटाइन वरे्ळे काढता येते. टपेंटाइन हे तेल िातीचे असून ते 
सहि लवकर वाळते. म्हणनू त्याचा उपयोर् ओले रुंर् म्हणिे लेप रुंर् (paints) बनशवण्यासाठी करतात. 
उध्वगपातन शियेमध्ये मारे् र्ाळविा रोशझन उरते. रोशझन पुढे शुद्ध करून घेण्यात येते. शुद्ध स्वरूपात 
रोशझन कठीण व शठसूळ असते. तडा िाऊन त्याचा तुकडा पडतो तेव्हा तुकड्ाचा पृष्ठभार् चमकदार 
शदसतो. रोशझनमध्ये प्रमुख अशी दोन काबगनी आम्ले असतात. एक म्हणिे, अशँबशटक (abietic) आम्ल व 
दुसरे शपमशॅटक (pimatic) आम्ल. ह्या आम्लाुंमध्ये काबगन अणूुंची सुंख्या बरीच मोठी असते. रोशझनच्या 
आम्लधमीय स्वरूपामुळे त्याचा सोशडअम् हायड्रॉक्साइडशी सकवा सोशडअम काबोनेटशी सुंयोर् होऊन 
सोशडअम् क्षार तयार होतो. हाच तो रोशझन साबण. 
 

तेलापासून बनशवलेल्या साबणामध्ये ह्या साबणाचा अुंतभाव केल्याने साबणामध्ये हीनपणा न येता 
उलट शमश्र साबणाचे रु्ण वाढतात. दुष्ट्फेनीय पाण्यामध्ये हा साबण सहि शवरघळतो. रोशझन साबण 
चाुंर्ला शवपुल फेस देतात. दृढ तेलाुंपासून बनशवलेल्या साबणामध्ये रोशझन साबणाुंचा समावशे केला िातो. 

 
रोशझन साबण हा स्वतुंिपणे वापरत नाहीत. इतर साबणाबरोबर शमश्रण करूनच हा साबण 

वापरला िातो. साबणासाठी लार्णाऱ्या तेलाुंबरोबर योग्य प्रमाणात रोशझनचे शमश्रण करून कॉस्स्टक 
सोड्ाबरोबर शमश्र साबण बनशवतात. ह्या पद्धतीला दुसरा पयाय म्हणिे तेलाुंचे साबण व रोशझनचे साबण 
स्वतुंिपणे तयार करून नुंतर ते योग्य प्रमाणात एकि शमसळणे हा होय. 

 
रोशझन साबणाचे एक वैशशष्ट्य म्हणिे त्याचा शपवळा रुंर्. कपडे धुण्याचा साबणबार सामान्यपणे 

शपवळ्या रुंर्ाचा असतो. त्यामुळे रोशझनचा शपवळा साबण त्यामध्ये खपतो. परुंतु कपडे धुण्याचा साबणबार 
स्वच्छ पाुंढरा हवा असल्यास त्यामध्ये रोशझन साबणाचा समावशे करता येत नाही. 

 
साबण उत्पादनाच्या दृष्टीने स्स्नग्ध पदाथांचा शवचार करताना, त्या अनुषुंर्ाने येणाऱ्या परुंतु 

साबणासाठी प्रत्यक्ष उपयोर्ी नसणाऱ्या दोन पदाथांची येथेच नोंद करणे अस्थानी होणार नाही. एक पदाथग 
म्हणिे स्ग्लसरीन व दुसरा मेण. स्ग्लसरीन हे तर साबण उद्योर्ाचे मौल्यवान उपउत्पादन. मेणाचा शवचार 
माि त्याचे तेल व मेदे ह्याच्याशी काहीसे साधम्यग असल्याने मुख्यतः त्याच्या सुंदभात शवचार केला िात; 
अशा ह्या दोन पदाथांचा अल्प पशरचय. 
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स्ललसिीन 
 

स्ग्लसरीन हे रूढ नाव; तर स्ग्लसरॉल हे शास्त्रीय नाव. साबण तयार करणाऱ्या कारखान्यातून 
शमळणारे स्ग्लसरीन हे एक उपयुक्त असे उपउत्पादन आहे. प्रत्येक प्राशणि व वनस्पतीिन्य तेल व मेद 
ह्यामध्ये तैल आम्लाुंबरोबर स्ग्लसरीन हा एक घटक असतो. तेलाुंमध्ये स्ग्लसरीनचे प्रमाण १० ते १५ 
टक्क्यापय त असते. साबणासाठी तैल आम्लाुंचा उपयोर् आहे; पण स्ग्लसरीनचा माि काहीच उपयोर् 
नसल्याने ते वरे्ळे काढण्यात येते. ही सवग माशहती पूवीच आलेली आहे. साबणाशशवाय तेलाचे बरेच अन्य 
उपयोर् आहेत. उदाहरणाथग, आहारामध्ये खाद्य तेले म्हणून, लेप रुंर् बनशवण्यासाठी वाळणारी तेले म्हणून. 
ह्या कामी तेल मूळ स्वरूपातच वापरतात. त्यातून स्ग्लसरीन वरे्ळे करीत नाहीत. 

 
साबण उद्योर्ामध्ये सुद्धा लहान कारखान्यातून स्ग्लसरीन साबणामध्येच राहाते. स्ग्लसरीनचा 

शनमगलक म्हणून साबणामध्ये काहीच उपयोर् नसल्याने मौल्यवान स्ग्लसरीन वाया िाते. साबणामध्ये 
स्ग्लसरीनचा फारसा प्रशतकूल पशरणाम होत नाही. सकवा त्याचा उपद्रव नसतो एवढेच. मोठ्या प्रमाणावर 
आधुशनक युंिसामग्री वापरून साबण तयार करणाऱ्या कारखान्यामध्ये माि स्ग्लसरीन वरे्ळे काढण्यात 
येते. पुढे स्ग्लसरीन शुद्ध करून बािारात शविीसाठी पाठशवतात. 

 
स्ग्लसरीनचे शवशवध उपयोर् आहेत. परुंतु रायनायरो स्ग्लसरीन (trinitro glycerin) हे स्फोटक 

द्रव्य तयार करण्यासाठी स्ग्लसरीनची र्रड शवशषेतः युद्धकाळामध्ये तीव्रतेने िाणवते, ह्याचा शनदेश केला 
पाशहिे. पूवी तरी मोठ्या प्रमाणावर स्ग्लसरीन शमळशवण्याचा साबण कारखाना हे एकमेव शठकाण होते. 
स्ग्लसरीन ह्या महत्त्वाच्या द्रव्याचे उत्पादन स्वतुंिपणे करता येत नसे. अशा प्रकारच्या परावलुं बी 
उत्पादनामध्ये म्हणिेच उपउत्पादनामध्ये एक मोठीच अडचण नेहमी िाणवते. युद्धकाळामध्ये सकवा 
अन्यवळेी स्ग्लसरीनची मार्णी िेव्हा वाढे त्यावळेी िास्त साबण शनमाण करण्याची र्रि उद् भवत असे. 
शनमाण झालेल्या िादा साबणाचे काय करावयाचे ही एक नवीनच समस्या शनमाण होत असे. एखाद्या 
उपउत्पादनाची शनर्ममती वाढवावयाची म्हणिे ही अडचण आलीच. 

 
पूवीची ही पशरस्स्थती आता बरीच बदललेली आहे. रे्ल्या काही वषांत काबगनी रसायनामध्ये 

शवशषेतः पेरोरसायनामध्ये एवढी प्रर्ती झाली आहे व नवीन तुंिे शवकशसत झाली आहेत की आता 
स्ग्लसरीन ह्या द्रव्याचे स्वतुंिपणे सुंश्लेषण करता येते. साबण उद्योर्ावर अवलुंबून न राहाता वाटेल तेवढे 
स्ग्लसरीन तयार करता येऊ लार्ले आहे. एखादे द्रव्य मोठ्या प्रमाणावर स्वतुंिपणे शनमाण करता येते असे 
प्रस्थाशपत झाल्यावर त्याच्या उपयोर्ाची के्षिे शवस्तारत िातात. उपउत्पादन म्हणनू त्यावर पडलेल्या 
मयादा दूर होतात. 
 

स्ग्लसरीनचे प्रमुख उपयोर् व त्यासाठी लार्णारे स्ग्लसरीनचे शकेडा प्रमाण: 
  



  अनुक्रमणिका 

 
कोष्टक क्र. ४. ४ 

(१) आस्ल्कलरेशझने व प्लॅस्स्टके ह्याुंसाठी— ३५ टके्क 

(२) तुंबाखू दमट ठेवण्यासाठी (humidifier) १५ टके्क 
(३) सेलोफेन प्लॅस्स्टकीकारक म्हणून १२ टके्क 

(४) स्फोटक द्रव्याुंसाठी १० टके्क 

(५) खाद्यपदाथग व औषधी द्रव्ये ह्याुंमध्ये १० टके्क 
 
साबण उद्योर्ाशी उपउत्पादन म्हणून शनर्शडत असलेल्या स्ग्लसरीनचे महत्त्व हे असे आहे. 
 

मेि 
 
तेल आशण मेद ह्याबरोबरच मेण ह्याचा पण शवचार करण्यात येतो. तेल आशण मेद ह्याप्रमाणेच मेण 

पाण्यामध्ये शवरघळत नाही सकवा शमसळत नाही. परुंतु काबगनी द्रावकामध्ये ही सवग शवरघळतात. िलरोध 
(water proofing) हा रु्ण त्या सवांमध्ये येतो. मेण स्पशाला मऊ असते. मेण तापशवल्यावर शवतळते व ते 
तेलाप्रमाणे प्रवाही होते. शवतळलेले मेण कार्दावर पडले तर तेलाप्रमाणे कार्दाला डार् पडतो. डार् 
पडलेला कार्दाचा भार् पारदशगक बनतो. सामान्यपणे मेणावर आम्ले तीव्र असली तरी त्याुंची अशभशिया 
होत नाही. मेणामध्ये हा रु्ण तेल व मेद त्याुंच्यापेक्षा िास्त असतो. तेलाप्रमाणे मेण दहनक्षम असते. तेले, 
मेदे आशण मेणे ह्याुंचे एवढे साधम्यग आहे. म्हणनूच केव्हा केव्हा त्याुंचा एकि शवचार केला िातो. तरी पण 
साबणशनर्ममतीमध्ये तेले व मेदे ह्याुंचा उपयोर् होतो तसा मेणाचा उपयोर् होत नाही, हे लक्षात ठेवले 
पाशहिे. 

 
मेणे दोन प्रकारची असतात. वनस्पतीिन्य आशण प्राशणि मेणे हा एक प्रकार. दुसरा प्रकार म्हणिे 

‘खशनि’ मेणाचा. प्रत्येक वनस्पतीच्या पानाुंवर, फळाुंवर, फाुंद्याुंवर, झाडाुंवर मेणाचा पातळ सूक्ष्म थर 
सवगि पसरलेला असतो. पाण्याचा त्यामुळे आत सहि प्रवशे होत नाही. तसेच बाह्य तपमान व आद्रगता 
ह्याुंचा वनस्पतीच्या िीवनरसावर शवशषे पशरणाम होत नाही. आशण िीवरासायशनक घडामोडी व अशभशिया 
सुंथपणे चालू राहतात. िलरोध करणे हाच वनस्पतीिन्य मेणाचा रु्ण शदसतो. परुंतु पाने, फळे वर्रेै 
शठकाणी असलेल्या अशतपातळ अशा मेणाच्या थरापासून मेण काढता येत नाही. म्हणिे मेण िमा करता 
येत नाही. परुंतु साखर कारखान्यामध्ये उसाचा रस आटवनू नुंतर र्ाळून िेव्हा शुद्ध केला िातो तेव्हा 
‘र्ाळाचा साका’ (filtr mud) वरे्ळा होतो. र्ाळाच्या साक्यामध्ये इतर अशुद्धीबरोबर उसाच्या बाह्य अुंर्ावर 
आढळणाऱ्या िलरोधी मेणाच्या थरापासून मेण शमळते. अशा ह्या र्ाळाच्या साक्यापासून वनस्पतीिन्य मेण 
शमळशवता येते. साक्यामध्ये ८ ते १० टके्क मेण असते. मधमाश्याुंच्या पोळ्यातून मधाबरोबर मेण पण शमळते. 
तेच मधमाशीचे मेण (bees wax) होय. 

 
रसायनशास्त्र दृष्ट्या हे मेण म्हणिे पुष्ट्कळ काबगन अणूुंची साखळी असलेला आल्कोहोल व तशीच 

पुष्ट्कळ काबगन अणूुंची साखळी असलेली आम्ले ह्याुंचा सुंयुर् होय. मेणे त्यामुळे एस्टर ह्या वर्ांमध्ये 
मोडतात. परुंतु त्यामधील आल्कोहोल हा स्ग्लसरीन नसल्यामुळे मेण ही तेले व मेदे ह्या ‘स्ग्लसराइड’ 
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वर्ाहून शभन्न असतात. वनस्पतीिन्य मेणाचा साबणासाठी उपयोर् नसला तरी त्याुंचे अन्य महत्त्वाचे असे 
उपयोर् आहेत. 

 
खशनि मेणे (paraffin wax) ह्याुंना िरी मेणे असे म्हणण्यात येत असले तरी त्याुंची रासायशनक 

घडण वनस्पतीिन्य मेणाहून वरे्ळी असते. खशनि मेण हे फक्त हायड्रोिन अणूुंना िोडलेल्या पुष्ट्कळ 
काबगन अणूुंची साखळी म्हणिेच हायड्रोकाबगन (hydrocarbon) ह्या वर्ातील आहे. त्याच्या रेणू रचनेमध्ये 
ऑस्क्सिन अणू नसतात. खशनि तेलाच्या प्रभािी ऊध्वगपातन (fractional distillation) ह्या प्रशियेमध्ये मेण 
हा शवभार् उपलब्ध होतो. खशनि मेणाचे उपयोर् बरेच आहेत. 
 

साबणशनर्ममतीच्या सुंदभात मेणाचा कच्चा माल म्हणून उपयोर् होत नाही हे तर खरेच; परुंतु 
आधुशनक सुंश्लशेषत शनमगलक तयार करण्याच्याकामी मेणाचा साधनद्रव्य म्हणून थोड्ा प्रमाणात उपयोर् 
होऊ लार्ला आहे. मेण व शनमगलक ह्याुंचा असा म्हटला तर सुंबुंध. 

 
अल्के  ) alkalies( 

 
साबणाच्या शनर्ममतीसाठी कमीत कमी िी दोन द्रव्ये लार्तात, त्यापैकी दुसरे अल्क. अल्क ह्या 

वर्ामध्ये प्रमुख अल्क म्हणिे सोशडयम् हायड्रॉक्साइड (NaOH) म्हणिेच कॉस्स्टक सोडा, पोटॅशशअम् 
हायड्रॉक्साइड (KOH) ह्यालाच कॉस्स्टक पोटॅश म्हणतात, आशण अँमोशनअम् हायड्रॉक्साइड (NH₄ OH). 
ह्या सवग अल्काुंमध्ये शियाशील असा OH र्ट आहे. ह्याशशवाय काही शवशशष्ट प्रकारच्या साबणासाठी 
‘इथेनॉल अशमन्’ ह्या द्रव्याचा उपयोर् करतात. अमोशनआ (NH₃) ह्या द्रव्याच्या रेणूमध्ये एक नायरोिन 
अणूशी तीन हायड्रोिन अण ूिोडलेले आहेत. ह्या रेणूतील एक सकवा अशधक हायड्रोिनची िार्ा इशथल 
आल्कोहोल (म्हणिेच इथेनॉल) मलूक (म्हणिे-CH₂ CH₂ OH) घेत असल्याने इथेनॉल अशमने तयार 
होतात. अशी इथेनॉल अशमने बािारात उपलब्ध असतात. 

 
वर शनदेश केलेल्या अल्काुंपैकी ॲमोशनअम् हायड्रॉक्साइड, व इथेनॉल अशमने हे अल्क सौम्य 

(Weak) आहेत. तेलावर त्याुंची अशभशिया होत नाही. परुंतु तैल आम्लाुंचे ह्या अल्कामुळे उदाशसनीकरण 
होऊन साबण बनतात. पाण्यामध्ये हे साबण शवपलु प्रमाणात शवरघळतात. शवशशष्ट कायासाठीच फक्त अशा 
साबणाचा उपयोर् होतो. त्याुंचे उत्पादन त्यामुळे फारच अल्प प्रमाणात होते. 

 
कॉस्स्टक सोडा व कॉस्स्टक पोटॅश हे माि प्रबळ (Strong) अल्क असल्याने तेलापासून साबण 

बनशवण्याच्या कामी प्रामुख्याने त्याुंचाच उपयोर् करण्यात येतो. त्याुंतही कॉस्स्टक पोटॅशचा वापर फारच 
मयाशदत आहे. पोटॅशशअमचे साबण मऊ असतात, व पाण्यात ते बऱ्याच प्रमाणात शवरघळतात. परुंतु 
कॉस्स्टक पोटॅशचा रेणूभार कॉस्स्टक सोड्ाच्या तुलनेने िास्त असल्याने साबणशनर्ममतीसाठी कॉस्स्टक 
पोटॅशचे विन िास्त घ्याव ेलार्ते. म्हणिे, ज्या शठकाणी कॉस्स्टक सोडा ४० शकलो लारे्ल, त्या शठकाणी 
कॉस्स्टक पोटॅश ५६ शकलो घ्यावा लार्तो. शशवाय कॉस्स्टक पोटॅश महार्ही असतो. पोटॅशशअम् साबणाने 
त्वचेचा क्षोभ होणे, आर् होणे हे दोष आहेतच. तरी पण शवशशष्ट कामासाठी हे साबण क्वशचत स्वतुंिपणे सकवा 
सोशडअम् साबणाबरोबर शमश्र साबण म्हणनू वापरण्यात येतात. 
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साबणधुंद्यामध्ये घट्ट साबणासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात येणारा अल्क म्हणिे कॉस्स्टक 
सोडा. पूवी सोशडअम् काबोनेट (कपड्ाचा सोडा) व कॅस्ल्शअम् हायड्रॉक्साइड (म्हणिेच चुन्याची 
शनवळी) ह्याुंच्या अन्योन्य अपघटक पद्धतीने (double decomposition) कॉस्स्टक सोडा तयार करीत 
असत. पुढील समीकरणाने ही अशभशिया स्पष्ट होईल. 
 

Na₂ CO₃ + Ca (OH)₂ = CaCo₃ + 2NaOH 
 
ह्या अशभशियेतील कॅस्ल्शअम् काबोनेट हा पाण्यामध्ये अद्रावणीय असल्याने त्याचा साखा होऊन तो 

खाली बसतो. सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचे द्रावण र्ाळून वरे्ळे काढता येते. ह्या पद्धतीमध्ये लार्णारी दोन्ही 
साधनद्रव्ये सवांच्या पशरचयाची व सहि उपलब्ध होण्यासारखी असल्याने हीच एक पद्धती पूवी वापरण्यात 
येत होती. परुंतु आता ही पद्धती बऱ्याच प्रमाणात मारे् पडली आहे. शमठाच्या द्रावणाचे शवदु्यत् अपघटन 
(electrolysis) करून कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण शमळशवण्याची पद्धती आता रूढ झाली आहे मौल्यवान 
क्लोशरन वायू आशण हायड्रोिन वायू ही दोन उप-उत्पादने ह्या पद्धतीमध्ये शमळतात. कॉस्स्टक पोटॅशसुद्धा 
ह्याच पद्धतीने तयार करता येतो. 

 
शवदु्यत् अपघटन पद्धतीमध्ये तयार झालेले कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण केव्हा केव्हा टाकीतून 

िवळच्या साबण कारखान्यामध्ये सकवा कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण वापरणाऱ्या अन्य कारखान्यामध्ये 
पाठशवले िाते. ह्यामध्ये मुख्य फायदा म्हणिे घनरूप कोरड्ा कॉस्स्टक सोड्ाचे पुन्हा द्रावण करण्याचे 
श्रम वाचतात. कॉस्स्टक सोडा तयार करणाऱ्या कारखान्यामध्ये मूळ द्रावण घट्ट घनरूप करण्यासाठी 
लार्णारे इुंधन व श्रम ह्याुंची बचत होते. काही वळेा त्यामुळे द्रावण वापरणे सोईुंचे व कमी खचाचे असते. 
तथाशप लाुंब वाहतूक करण्याच्या दृष्टीने व साठवणीच्या सोईसाठी कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण आटवनू घट्ट 
घनरूप करणे आवश्यक असते. घनरूप कॉस्स्टक सोड्ाचे खडे सकवा चकत्या (flakes) ह्या स्वरूपात 
लोखुंडी सपपामध्ये बुंद करून शविीला ठेवतात. बािारात शमळणाऱ्या चाुंर्ल्या प्रतीच्या कॉस्स्टक 
सोड्ामध्ये शुद्ध कॉस्स्टक सोड्ाचे प्रमाण ९६ टके्क एवढे असू शकते. उरलेली ४ टके्क अशुद्धता शनरुपद्रवी 
द्रव्याुंची असते. पाणी, मीठ, सोशडयम् काबोनेट ही द्रव्ये त्यामध्ये मुख्यतः असतात. 

 
पािी व मीठ 

 
ही दोन्ही द्रव्ये अल्केही नाहीत सकवा पूरक द्रव्ये पण नाहीत. तरी पण साबणाच्या धुंद्यामध्ये त्याुंचे 

महत्त्व आहे. साबण तयार करण्यासाठी अल्काचे द्रावण कराव ेलार्ते. त्याशशवाय अन्य कामासाठी पण 
बरेच पाणी सकवा पाण्याची वाफ ही लार्तात. साबण-कढईमध्ये तेल व अल्क द्रावण ह्याुंचे शमश्रण उकळत 
ठेवणे व ढवळणे ही काये कढईच्या तळापासून वर येणाऱ्या वाफेच्या बुडबुड्ाुंनी होत असतात. शवेटी 
वाफेचे पाणी होऊन ते कढईमध्ये िमा होते. साबणाच्या उत्पादनामध्ये ह्याशशवाय अन्या कामी पुष्ट्कळ पाणी 
लार्ते. हे पाणी स्वच्छ व सुफेनीय (soft) असणे आवश्यक आहे. तसे नसेल तर, म्हणिे पाणी दुष्ट्फेनीय 
(hard) असले तर ते साबणासाठी, शवशषेतः द्रवरूप साबणाुंसाठी वापरता येणार नाही. दुष्ट्फेनीय पाणी 
सुफेनीय करण्याच्या पद्धती वापरून पाणी सुफेनीय कराव े लार्ते. दुष्ट्फेनीय पाण्यातील कॅस्ल्शअम्, 
मगॅ्नेशशअम् सकवा लोह ह्याुंचे क्षार हे साबणामध्ये आल्यास तयार होणारा साबण शबघडतो, म्हणनूच ही 
काळिी घ्यावी लार्ते. साबणाच्या प्रतीप्रमाणे साबणाच्या वडीमध्ये व साबणबारमध्ये साधारणतः १५ ते२० 
टके्क पाणी एकिीव झालेले असते. 
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मीठ माि सामान्यपणे साबणामध्ये नसते. तरी पण साबण तयार करण्याच्या काही पद्धतीमध्ये 
म्हणिे चाुंर्ले उकळून साबण तयार करण्याच्या पद्धती (full boiled process) मध्ये शमठाचा उपयोर् केला 
िातो. या कामी मीठ साधारणतः कॉस्स्टक सोड्ाच्या विनाएवढे लार्ते. परुंतु त्या शठकाणी शमठाचा वापर 
केला िातो तो अर्दी शनराळ्या कारणासाठी. ह्या पद्धतीमध्ये साबण शुद्ध कणीदार म्हणिेच रवाळ 
(graining) करण्यासाठी शमठाची र्रि लार्ते. साबण तयार करण्याच्या दुसऱ्या पद्धती म्हणिे शीत 
(cold) व समशीतोष्ट्ण (semi boiled) ह्याुंमध्ये मीठ वापरीत नाहीत. चाुंर्ले उकळून साबण तयार 
करण्याच्या पद्धतीमध्ये तयार झालेल्या साबणाच्या द्रावणामध्ये मीठ सकवा शमठावणी (समुद्रिल-brine) 
घातल्यावर त्यातील साबण कणीदार-रवाळ स्वरूपामध्ये वरे्ळा होतो; म्हणिेच साबण कणाुंचे के्षपण 
(salting out) होते. 

 
साबण कणाुंचे के्षपण होणे ह्यामध्ये शमठाचे नेमके कायग कोणते व ते कसे पार पडते? ह्यामार्ील तत्त्व 

म्हणिे एकाद्या द्रावणामध्ये सहि शवरघळणारे एकादे क्षार द्रव्य घातल्याने द्रावणातील मूळची काही द्रव्ये 
(सवगच नव्हे) द्रावणातून बाहेर पडतात. म्हणिे मार्ाहून घातलेली क्षारद्रव्ये पाण्यासारख्या द्रावकाची 
द्रावकशिया (solvent action) काही प्रमाणात बदलून टाकतात. साबण-द्रावणातील पाण्यामध्ये मीठ िसे 
िसे शवरघळू लार्ते तसा द्रावणात शवरघळलेला साबण द्रावणातून बाहेर पडतो. अशा तऱ्हेने साबणाचे 
के्षपण होते व साबणाचे कण द्रावणावर तरुंर्ू लार्तात. शमठाच्या पाण्यामध्ये साबण अद्रावणीय असल्याने 
साबण रवाळ स्वरूपात वरे्ळा होतो. वरे्ळा झालेला साबण र्ाळून घेतल्यावर मारे् शशल्लक राहते ते शमठाचे 
पाणी आशण साबणासाठी घेतलेल्या तेलातील स्ग्लसरीन. शमठाच्या पाण्यामध्ये साबण शवरघळत नसला तरी 
स्ग्लसरीन माि शवरघळते. स्ग्लसरीनचे हे वैशशष्ट्य सोईचे व उपयुक्त आहे. साबण तयार झाल्यावर त्यातील 
स्ग्लसरीन वरे्ळे करून घेण्यासाठी अशा तऱ्हेने शमठाच्या पाण्याची मदत होते. शमठाचे पाणी व स्ग्लसरीन 
त्यानुंतर ऊध्वगपातन तुंिाने वरे्ळी वरे्ळी करता येतात. स्ग्लसरीन वरे्ळे करून घेतल्यावर उरलेले शमठाचे 
पाणी आटवनू सुंहत केल्यावर पुन्हा नवीन साबण रवाळ-कणीदार करण्याच्या कामी ते वापरता येते. अशा 
तऱ्हेने शमठाचा पनुःपनु्हा वापर करता येतो. साबणशनर्ममतीमध्ये वापरावयाचे मीठ सकवा शमठावणी हे शुद्ध 
स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये कॅस्ल्शअम्, मगॅ्नेशशअम्, लोह वर्ैरे धातूुंचे क्षार अशा अशुद्धी 
असल्यास त्या अशुद्धी तयार होणाऱ्या साबणामध्ये उतरतात व साबणाचा दिा खालावतो. शुद्ध असलेले 
मीठ सकवा शमठावणी वापरणे त्यामुळे आवश्यक असते. 

 
पूिक द्रव्ये 

 
पूरक द्रव्ये (builders) ह्या वर्ामध्ये सामान्यपणे (१) सोशडअम् काबोनेट, (२)सोशडअम् शसशलकेट 

व (३) सोशडअम् फॉस्फेट याुंचा समावशे करण्यात येतो. ही द्रव्ये अल्क नसली तरी अल्कधमीय (alkaline) 
आहेत. साबण तयार झाल्यावर त्याुंमध्ये पूरक द्रव्याुंचा अन्तभाव करतात. साबणाुंच्या रु्णाुंना त्यामुळे उठाव 
शमळतो आशण साबणाची कायगक्षमता वाढण्यास मदत होते. पूरक द्रव्याुंचे महत्त्व आहे ते ह्यासाठी. पूरक द्रव्ये 
साबणाच्या बाबतीत वरील दोन्ही काये पार पाडतात तरी कशी? 
 

प्रथमतः पूरक द्रव्ये अल्कधमीय असल्यामुळे साबणामध्ये नैसर्मर्करीत्या असणाऱ्या सकवा तयार 
होणाऱ्या आम्लतेचे (acidity) उदाशसनीकरण होऊन आम्लता नाहीशी होते. तयार साबणसुद्धा काही 
प्रमाणात अल्कधमीय असणे ह्या दृष्टीने उपकारक ठरते. 
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साबण शनमगलक म्हणनू एकाद्या द्रावणामध्ये वापरावयाचा तर त्या द्रावणाची अल्कधमीयता 
(alkalinity म्हणिेच त्याचे pH मूल्य) शवशशष्ट मयादामध्ये असणे आवश्यक आहे. तसे नसेल तर साबणाची 
कायगक्षमता कमी होते. साबणामध्ये सोशडअम् फॉस्फेट सकवा सोशडअम् शसशलकेट ह्याुंचा अन्तभाव केल्याने 
‘उभय प्रशतरोधी शमश्रण’ (buffer mixture) तयार होते. अशा द्रावणाुंची अल्कधमीयता (म्हणिेच pH) 
ठराशवक मयादामध्ये राहते. 

 
सोशडअम् फॉस्फेट ह्याचा उपयोर् आणखी एका शनराळ्या कारणासाठी होऊ शकतो. दुष्ट्फेनीय 

पाणी कपडे धुण्यासाठी वापराव ेलार्ल्यास, त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी टाळता येतात. शनदानपक्षी बऱ्याच 
कमी होतात. दुष्ट्फेनीय पाण्यातील कॅस्ल्शअम्, मगॅ्नेशशअम् वर्ैरे क्षार द्रव्याुंचा सोशडअम् फॉस्फेटशी सुंयोर् 
होऊन ‘िशटल क्षार’ (complex salt) तयार होतात व ते पाण्यामध्ये द्रावणीय असतात. अशा ह्या द्रावणीय 
क्षाराुंचा साबणाशी सुंयोर् होत नाही. सकवा झाला तरी त्यापासून पाण्यात अद्रावणीय अशी सुंयुर् द्रव्ये बनत 
नाहीत. दुष्ट्फेनीय पाण्याचा एक दोष म्हणिे त्यामधील क्षार व कपडे धुण्याचा साबण ह्याुंमध्ये रासायशनक 
अशभशिया होऊन त्याचा अद्रावणीय असा साखा तयार होतो. तेवढा साबण फुकट िातो. धुण्याच्या कामी 
सकवा शनमगलक म्हणून तो साबण उपयोर्ी पडत नाही. परुंतु सोशडअम् फॉस्फेट ह्या पूरक द्रव्यामुळे वाया 
िाणारा साबण वाचतो. ह्याशशवाय आणखी एक फायदा होतो. दुष्ट्फेनीय पाण्यातील क्षाराुंबरोबर होणारी 
साबणाची सुंयुरे् पाण्यात शवरघळत नसल्याने ती कपड्ावर तशीच शचकटून बसतात. साहशिकच त्यामुळे 
कपड्ाची साबणाने व्हावी तेवढी स्वच्छता होत नाही. एवढेच काय तर साबणाची ही अद्रावणीय सुंयुरे् 
कपड्ामध्ये अडकून राशहल्याने कापडातील सूत तुंतू कमिोर होतात. 

 
पूरक द्रव्याुंचा आणखी एक फायद्याचा मु्दलाम उल्लखे केला पाशहिे. पूरक द्रव्ये साबणाच्या मानाने 

बरीच स्वस्त असतात. साबणामध्ये त्याुंचा अन्तभाव केल्याने साबणाची कायगक्षमता सकवा रु्णवत्ता कमी न 
होता साबणाचे विन वाढते. साबणाच्या एकूण उत्पादनखचामध्ये त्यामुळे बचत होते. शवनाकारण वाया 
िाणारा साबण वाचतो. पूरक द्रव्ये वापरण्याने ह्याशशवाय अन्यही काही फायदे आहेत. ह्या सवग 
उ्ेदलशपूतीसाठी पूरक द्रव्याुंचे लार्णारे प्रमाण साधारणतः अध्या टक्क्यापासून पाच टक्क्यापय त असते. 
र्रिेप्रमाणे एकच सकवा एकाहून अशधक पूरक द्रव्याुंचे शमश्रण वापरण्यात येते. अशा ह्या बहुमोली पूरक 
द्रव्याुंच्या उत्पादनाशवषयी थोडा पशरचय असणे आवश्यक आहे. 

 
सोणडअम् काबोनेट 

 
ह्यालाच धुण्याचा सोडा (washing soda) सकवा सोडा ॲश (soda ash) अथवा नुसता सोडा असे 

म्हणतात. सोडा स्फशटक स्वरूपामध्ये असतो. तेव्हा त्याला वॉसशर् सोडा असे म्हणतात व त्यामध्ये 
स्फशटकिल असते. सोडा शनिगल स्वरूपात असल्यास त्याला सोडा ॲश हे नाव आहे. बऱ्याच रासायशनक 
उद्योर्ामध्ये सोडा ॲश वापरणे सोईचे असते. 

 
सोडा ॲश बनशवण्याची महत्त्वाची पद्धती सकवा प्रशिया म्हणिे ‘ॲमोशनआ सोडा’ (ammonia 

soda)’ पद्धती. ह्या पद्धतीलाच ‘सॉल्व’े (solvay) पद्धती असेही म्हणतात. १८६९ सालापासून रूढ 
असलेल्या ह्या पद्धतीने सोडा तयार करण्यासाठी लार्णारी साधन-द्रव्ये म्हणिे मीठ, ॲमोशनआ 
(ammonia) आशण काबगनडायॉक्साइड (carbon dioxide CO₂). सुंपृक्त शमठाच्या पाण्यात अमोशनआ 
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शवरघळल्यानुंतर त्यामध्ये काबगनडायॉक्साइड वायूचा प्रवाह सोडतात. ह्या तीन द्रव्याुंमध्ये होणारी 
अशभशिया पढुील दोन समीकरणाुंनी दाखशवता येईल: 
 

NH₃ + H₂ O + Co₂ = NH₄ HCO₃ 
NH₄ HCO₃ + NaCI = NaHCO₃ + NH₄ CI 
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तयार झालेला सोशडअम् बायकाबोनेट (Na HCO₃खाण्याचा सोडा) ह्याची 

पाण्यामध्ये द्रावणीयता बरीच कमी असल्याने तो स्फशटकरूपाने द्रावणातून बाहेर पडतो. तो वरे्ळा करून 
नुंतर त्याला तीव्र आच शदल्यास पुढील अशभशियेप्रमाणे सोडा तयार होतो. 

 
2 NaHCo₃ = Na₂ Co₃ + H₂O + Co₂ अशा तऱ्हेने मोठ्या प्रमाणावर सोड्ाची शनर्ममती होते. 
 
बऱ्याच रासायशनक उद्योर्ाुंमध्ये सोड्ाचा उपयोर् होतो. साबणामध्ये माि फार थोड्ा प्रमाणात 

सोड्ाचा अन्तभाव करतात. आम्लधमीय मळ सकवा सुटी झालेली तैल आम्ले ह्याुंचे सोड्ामुळे 
उदाशसनीकरण होते. साबण तयार करण्यामध्ये सोड्ाचा अप्रत्यक्ष उपयोर् होतो, तो दुसरी दोन पूरक 
द्रव्ये बनशवण्यासाठी. 

 
सोणडअम णसणलकेट 

 
रेती (शसशलकॉन डायॉक्साइड SiO₂) व सोडा ह्याुंचे शमश्रण बऱ्याच तपमानापय त तापशवले तर पुढे 

शदलेल्या समीकरणाप्रमाणे सोशडअम् शसशलकेट (Na₂ SiO₃) तयार होते. 
 

SiO₂ + Na₂ CO₃ = Na₂ SiO₃ + CO₂ 

 
सोशडअम् शसशलकेट पाण्यामध्ये सहि शवरघळते. त्याचे द्रावण काही प्रमाणात अल्कधमीय आहे. 

 
साबणामध्ये सोशडअम् शसशलकेटचा अुंतभाव करण्याचे फायदे: 
 
(१) साबण साठवणीने घट्ट होत िातो. 
(२) रोशझनयुक्त साबणाचा शचकटपणा कमी होतो. 
(३) साबणाशी सहि एकिीव होतो व भरताडीच्या द्रव्याुंचा समावशे करण्यास मदत होते. 
(४) साबणाची चकाकी व रु्ळरु्ळीतपणा ह्याुंची वाढ होते. परुंतु साबणाचा नैसर्मर्क पोत माि 

नाहीसा होतो. 
 

सोणडअम् फॉस्फेट 
 
ह्या नावाच्या सुंयुर्ामध्ये शवशवध प्रकार आहेत. सोशडअम् काबोनेट व त्याबरोबर शनरशनराळ्या 

प्रमाणात फॉस्फशरक आम्ल (H₃ PO₄) घेऊन ह्याुंचे शमश्रण केल्यावर त्याुंचा सुंयोर् होऊन सोशडअम् 
फॉस्फेट तयार होतात. त्यापैकी सोशडअम् राय पॉशलफॉस्फेट (sodium tri poly phosphate = Na₅ P₃ 
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O₁₀) म्हणिेच इुंग्रिी नावाच्या आद्य अक्षराुंनुसार झालेले STPP ह्याला शवशषे महत्त्व आहे. पुढे शदलेल्या 
समीकरणावरून STPP चे उत्पादन कसे होते ते समिून येईल. 

 
5 Na₂ CO₃ + 6H₃ PO₄ = 2 Na₅ P₃ O₁₀ + 9H₂ O + 5CO₂ 
 
ह्याच फॉस्फेटचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. साबणामध्ये त्याचा पूरक म्हणून समावशे 

करतात. त्याशशवाय स्वतुंिपणे ह्या फॉस्फेटचा काही शठकाणी उपयोर् करता येतो. एक उपयोर् म्हणिे, 
भाुंडी धुण्याच्या युंिामध्ये फॉस्फेटशमशश्रत पाणी वापरल्यास िेवणाची तेलकट भाुंडी स्वच्छ होऊन बाहेर 
पडतात. 

 
साहाय्यक द्रव्ये 

 
बािारात साबणाचा चाुंर्ला खप होण्यासाठी आकषगकपणा व शटकाऊपणा हे साबणाचे रु्ण 

महत्त्वाचे आहेत. हे रु्ण वाढशवण्याच्या दृष्टीने आशण आपण साबणाची एकूण उपयुक्तता सुधारण्याकशरता 
साहाय्यभतू होणाऱ्या काही द्रव्याुंचा साबणामध्ये समावशे केला िातो. साबणाुंचे आकषगक रुंर्, मोहक 
सुर्ुंध, पाुंढऱ्या कपड्ाुंना िादा शुभ्रता देणारी द्रव्ये, ऑस्क्सडेशनरोधक (anti oxidant) द्रव्ये, िशटल 
सुंयुर् कारके, सेल्युलोििन्य द्रव्ये (cellulose derivatives), नैसर्मर्क; पण अनाकषगक रुंर्छटा काढून 
टाकणारी सौम्य शवरुंिक द्रव्ये (bleaching agents) वर्ैरे द्रव्याुंचा साहाय्यक द्रव्ये (auxilaries) ह्या 
वर्ामध्ये अन्तभाव करतात. ह्या वर्ातील प्रमुख द्रव्ये कोणती व त्याुंचे नेमके कायग काय असते ते पाहू. 

 
(१) ऑस्ससडेशनिोधक (antioxidant) 

 
साबण तयार झाल्यानुंतर बरेच शदवस राशहला तर काहीसा खवट (rancid) असा वास येण्याची 

शक्यता असते. तेले साठवणीने िशी खवट होतात, त्याचप्रमाणे साबणातील तैल आम्ले पण खवट होतात. 
तेले खवट होण्याचे मुख्य कारण म्हणिे हवतेील ऑस्क्सिनचा पशरणाम होऊन म्हणिेच खवट 
ऑस्क्सडेशन (oxidation) होऊन खवट वासाची द्रव्ये तयार होतात. खवटपणाचा सुंभाव्य दोष 
टाळण्यासाठी व साबणाचा शटकाऊपणा हा रु्ण वाढशवण्यासाठी ‘ऑस्क्सडेशन-रोधक द्रव्याुं’चा अल्प 
प्रमाणात साबणामध्ये समावशे करतात. सोशडअम् शसशलकेट, सोशडअम् थायोसल्फेट (Na₂ S₂ O₃) स्टॅनस् 
क्लोराइड (SnCl₂) वर्ैरे द्रव्ये ऑस्क्सडेशन-रोधक म्हणनू उपयोर्ी पडतात. साबणामध्ये रोशझन साबणाचा 
अन्तभाव केल्यास साबणामध्ये खवटपणा येत नाही. रोशझन साबणामधे सौम्य ऑस्क्सडेशन-रोधक असा 
रु्ण आहे. 
 
णमणिल सेल्युलोज (methyl cellulose) 
 

लाकडातील तुंतूमय सेल्युलोि सकवा कापसाचा सेल्युलोि म्हणिे तुंतू ह्यावर शवशवध रासायशनक 
प्रशिया करून शमळालेली शमशथल सेल्युलोिसारखी सेल्युलोििन्य द्रव्ये ह्याुंचा साबणामध्ये समावशे 
करतात. ह्या द्रव्याुंचा महत्त्वाचा उपयोर् म्हणिे मळकट कपड्ावरील मळ साबणाने सुटा झाल्यावर 
पाण्यातच तो तरुंर्त ठेवणे हा होय. पुढे तो मळ पाण्याबरोबर वाहून िातो आशण परत कपड्ावर 
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बसण्याची शक्यता नसते. शमशथल सेल्युलोिचा उपयोर् अलीकडच्या काळातील आहे. पूवी ह्याच कामी 
बेंटोनाईट (bentonite), माती, स्टाचग वर्ैरे द्रव्याुंचा उपयोर् होत होता. 
 
अपािदशमक 
 

साबण अपारदशगक करण्यासाठी साबणामध्ये सझक ऑक्साइड (zinc oxide) सकवा टायटॅशनअम् 
ऑक्साइड् (titanium oxide) ह्याुंचा समावशे करतात. त्यामुळे साबण अपारदशगक व पाुंढरा होतो. 
 
ई डी टी ए (E D T A) 
 

‘इशथशलन डायअशमन टेराॲसेशटक ॲसीड’ ह्या लाुंब नावाची आद्याक्षरे घेऊन ‘ईडीटीए’ हे 
आटोपशीर नाव बनशवण्यात आले आहे. ह्या द्रव्याचा एक उपयोर् सोशडअम् राय पॉशल फॉस्फेट (STPP) 
सारखाच आहे. ई डी टी ए ह्या द्रव्याचा तो एक उपयोर् म्हणिे दुष्ट्फेनीय पाण्यातील कॅस्ल्शअम्, मगॅ्नेशशअम् 
वर्ैरे धातूुंच्या द्रावणीय क्षाराुंबरोबर ते िशटल सुंयुरे् बनशवते. तयार झालेले िशटल सुंयुरे् पाण्यामध्ये 
द्रावणीय असतात. शशवाय त्याुंच्याशी साबणाची अशभशिया होत तरी नाही, सकवा झालीच तर शनमाण 
होणारा सुंयुर् पाण्यामध्ये द्रावणीय असतो. दुष्ट्फेनीय पाण्यामध्ये त्यामुळे साबण वाया िात नाही. 
त्याचप्रमाणे अशा पाण्यामध्ये तयार होणारा साबणाचा अद्रावणीय साखा बनत नाही आशण त्यामुळे उत्पन्न 
होणारे बरेच प्रश्नही टळतात. 
 
सोणडअम् पिबोिेट (NaBO₂, H₂O₂, 3H₂O) 
 

कपड्ावरील अनाकषगक रुंर्-छटा काढून टाकण्यासाठी म्हणिेच शवरुंिन करण्याच्या हेतूने 
सोशडअम् परबोरेट ह्या सौम्य अशा शवरुंिकाचा साबणामध्ये समावशे करण्यात येतो. 
 
िंगद्रव्ये (colours) 
 

अुंर्ाला लावण्याचा साबण मनोहर सकवा आकषगक शदसावा ह्यासाठी त्यामध्ये रुंर्द्रव्ये वापरतात. 
काही कराखानदार आपल्या उत्पादनाचे शनराळेपण दाखशवण्यासाठी साबणामध्ये शवशशष्ट रुंर्द्रव्याुंचा 
अन्तभाव करतात. अल्कधमीयतेचा प्रशतकूल पशरणाम न होणारी सकवा सूयगप्रकाशाने न शवटणारी अशी ही 
रुंर्द्रव्ये असावी लार्तात. केव्हा केव्हा साबणाचा मूळचा अनाकषगक रुंर् झाकून टाकणे हाही रुंर्द्रव्ये 
वापरण्यामार्ील हेतू असू शकतो. साधारणतः ‘अशनशलन डायज्’ ह्या वर्ातील रुंिक द्रव्याुंचा (dyes) 
उपयोर् करतात. 
 
गंधद्रव्ये (perfumes) 
 

प्रसाधनी साबणाचे वैशशष्ट्य व िादा आकषगण हे त्याुंच्या मुंद व मोहक वासावर अवलुंबून असते. 
अुंर् धुण्याच्या म्हणिेच प्रसाधनी साबणामध्ये सुर्ुंधी द्रव्याुंना फार महत्त्व आहे. सुर्ुंधी द्रव्ये शमळशवण्याची 
बरीच साधने आहेत. फुलाुंपासून, शबयाुंपासून व काही वनस्पतींच्या शनरशनराळ्या भार्ाुंपासून सुर्ुंधी 
द्रव्याचा अकग  काढतात. काही नैसर्मर्क अल्प सुर्ुंधी द्रव्याुंवर रासायशनक अशभशिया करून त्यापासून नवीन 
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व िास्त आकषगक वासाची द्रव्ये बनशवतात. सुर्ुंधी द्रव्याुंचा आणखी एक वर्ग म्हणिे प्रयोर्शाळेमध्ये पूणगपणे 
रासायशनक प्रशियेने तयार झालेला सुंश्लेशषत द्रव्याुंचा. सुर्ुंधी द्रव्याुंमध्ये अशा तऱ्हेने बरेच वैशचत्र्य आणता 
येते. ह्या द्रव्याुंची रासायशनक घडण पाहता त्यामध्ये बरेच प्रकार असल्याचे आढळते. काही हायड्रोकाबगन 
वर्ामधील, काही आल्कोहोल वर्ातील, तर एस्टर ह्या वर्ामधील काही आशण काही तर ह्याहून 
शनराळ्याच वर्ातील अशी ही सुर्ुंधी द्रव्ये असतात. 
 

कोणत्याही द्रव्याचा वास यावयाचा तर ते द्रव्य वायरूूप होण्याची आवश्यकता असते. पुष्ट्कळ वळेा 
एका सुर्ुंधी द्रव्याऐविी एकापेक्षा िास्त द्रव्याुंचे सुयोग्य शमश्रण (blend) वापरले िाते. त्यापासून येणारा 
शमश्र सुर्ुंध िास्त आकषगक असतो. सुर्ुंधामध्ये त्यामुळे पुष्ट्कळशी शवशवधता आणता येते. सुर्ुंधी द्रव्ये 
चाुंर्ली बाष्ट्फन शील असल्याने काही अडचणी शनमाण होतात. एक म्हणिे, साबणामध्ये समाशवष्ट केलेले 
सुर्ुंधी द्रव्य थोडेथोडे वाफ होऊन शनघनू िात असते. साबणाची वडी उघडी राशहली तर शतचा वास कमी 
होतो व कालाुंतराने नाहीसा होतो. साबणाच्या वासाची तीव्रता शक्य तो कायम राहावी अशी साहशिकच 
ग्राहकाुंची इच्छा असते. दुसरी अडचण उद् भवते ती शमश्र सुर्ुंधामध्ये. शमश्र सुर्ुंध हे दोन सकवा िास्त 
सुर्ुंधी द्रव्याुंच्या शमश्रणातून शमळतात. त्यामधील शनरशनराळ्या घटकाुंचे परस्पर प्रमाण स्स्थर राशहले तरच 
तो शवशशष्ट असा शमश्र सुवास कायम राहतो. परुंतु प्रत्येक सुर्ुंधी द्रव्याची बाष्ट्पनशीलता शनरशनराळी 
असल्याने, आशण तशी ती नेहमीच असते, त्याचा पशरणाम म्हणिे शमश्रणातील िास्त बाष्ट्पनशील द्रव्ये 
लवकर उडून िातील आशण कमी बाष्ट्पनशील द्रव्ये मारे् शशल्लक राहातील. मूळ शवशशष्ट शमश्रणातील 
शनरशनराळ्या घटकाुंचे आरुंभी शनवडलेले परस्पर प्रमाण त्यामुळे बदलेल व त्याच प्रमाणात शमश्र सुवासही 
बदलत िाईल. म्हणिेच शमश्र सुवासाचे वैशशष्ट्य शटकून राहाणार नाही. साबणाच्या वासामध्ये सारखा 
होत िाणारा बदल साहशिकच ग्राहकाुंना नापसुंत असतो. ही अडचण टाळण्यासाठी म्हणिे तोच तो वास 
सतत व मुंद येत राहावा म्हणून अशी सुर्ुंधी द्रव्याबरोबर शनराळेच ‘स्स्थरीकारक’ (fixative) द्रव्य 
वापरतात. ह्या द्रव्याुंना स्वतुंिपणे थोडासा वास असतो. परुंतु त्याचा उपयोर् इतर सुर्ुंधी द्रव्याुंमध्ये 
शटकाऊपणा आणण्यासाठी करतात. स्स्थरीकारक द्रव्ये काही प्राण्याुंच्या शरीरापासून शमळतात. त्याुंचे एक 
चाुंर्ले उदाहरण म्हणिे कस्तुरी. शहमालयातील कस्तुरीमृर्ापासून हे द्रव्य शमळते. अशी द्रव्ये आता 
सुंश्लशेषत होऊ लार्ली आहेत. बािारात शमळणाऱ्या शमश्र सुर्ुंधी द्रव्यामध्ये पण स्स्थरीकारक द्रव्याचा 
समावशे करण्यात येतो. स्स्थरीकारक द्रव्य द्रवरूप असल्यास त्यामध्ये सुर्ुंधी द्रव्ये शवरघळतात, सकवा ते 
घनरूप असल्यास त्याच्या पृष्ठभार्ावर सुर्ुंधी द्रव्ये पृष्ठशोषण (adsorption) होऊन शमश्रणातील सुर्ुंधी 
द्रव्याुंची बाष्ट्पनशीलता काही प्रमाणात कमी होते व शमश्र सुर्ुंधामध्ये शवशषे बदल न होता तो तसाच राहातो. 
सुर्ुंधी द्रव्याुंचे शमश्रण वापरण्यात येणाऱ्या अडचणी अशा तऱ्हेने टाळता येतात. काही साबणाच्या बाबतीत 
सुर्ुंधी द्रव्ये वापरण्यामध्ये मळूचा न आवडणारा वास झाकून िावा असा पण उ्ेदलश असतो. 
 

रे्ल्या पुंचवीसतीस वषांमध्ये काही महत्त्वाची अशी साहाय्यक द्रव्ये रूढ झाली आहेत, त्याुंचा 
उपयोर् साबणामध्ये होतो. परुंतु प्रामुख्याने तो सुंश्लशेषत शनमगलकामध्ये केला िातो. ती द्रव्ये म्हणिे 
‘शुभ्रतावधगक’ (optical brighteners) द्रव्ये आशण नुसता शनमगलक वापरून स्वच्छ न होणारे असे रक्त, घाम, 
अुंड्ाचा बलक ह्याुंचे डार् काढून टाकण्यासाठी वापरण्यात येणारी िीवरासायशनक द्रव्ये ही होत. 
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शुभ्रतावधमक 
 

कपड्ाुंच्या नैसर्मर्क रुंर्ामध्ये थोडी शपवळी छटा असते. सुतामधील सकवा कापडातील ती रुंर्छटा 
काढून टाकण्यासाठी शवरुंिक द्रव्ये (bleachers) वापरतात सकवा कापडधुलाईमध्ये थोडा शनळा रुंर्ही 
वापरतात. शनळा रुंर् आशण शपवळा रुंर् हे पशरपूरक (Complementary) रुंर् असल्याने त्याुंच्या शमश्रणातून 
पाुंढरा रुंर् बनतो. म्हणनू तर कपडे धुऊन झाल्यावर शवेटी पाण्यातून शनथळून काढण्याच्या वळेी अल्प 
प्रमाणात शनळा रुंर् वापरतात. काही साबणामध्ये शनळ्या रुंर्ाचा अन्तभावही करतात. 
 

अशा तऱ्हेने पाुंढरे शदसणारे कपडे आणखी शुभ्र करण्यासाठी शनराळ्याच रासायशनक द्रव्याचा रे्ली 
काही वष े उपयोर् होऊ लार्ला आहे. ह्यालाच ‘प्रकाशीय शदप् तीकारक’ (optical brighteners) सकवा 
‘प्रशतशदप्तीशील रुंिक द्रव्ये’ (fluorescent dyes) असे म्हणतात. ही रासायशनक द्रव्ये सुंश्लशेषत असून ती 
एका अथाने पाुंढरी रुंिक द्रव्येच आहेत. त्याुंचे कायग लक्षात घेता त्याुंना ‘शुभ्रतावधगक’ असे सोपे नाव देता 
येईल. कपडेधुलाईमध्ये त्याुंचा उपयोर् केल्याने नेिरम्य अशी, पाुंढऱ्यापेक्षाही पाुंढरी अशी भरपूर शुभ्रता 
कपड्ाुंना लाभते. अशा मनमोहक कपड्ाुंचे आकषगण लोकाुंमध्ये एवढे वाढले आहे की पूवीचे साधे पाुंढरे 
कपडे लोकाुंना पुरेसे शुभ्र वाटत नाहीत. लोकाुंमध्ये िादा शुभ्रतेची आवड शनमाण करणारी ही ‘शुभ्रतावधगक’ 
द्रव्ये कपड्ाुंना अशधक शुभ्रता कशी शमळवनू देत असतील बरे? 
 

शुभ्रतावधगक द्रव्ये ही पाुंढरी रुंिक द्रव्ये असून इतर रुंिक द्रव्याुंप्रमाणे कपड्ाुंमध्ये शाषली 
िातात. पाुंढऱ्या कपड्ाुंवर पडलेले सूयगप्रकाशशकरण परावर्मतत होतात. परुंतु ह्या द्रव्याुंचा म्हणिेच 
‘प्रशतशदप्तीशील’ रुंिक द्रव्याुंचा शवशषे रु्ण कोणते आहेत ते पाहू. ही द्रव्ये दृश्य शकरणाुंचे परावतगन तर 
करतातच, त्याशशवाय सूयाचे अदृश्य असे परािुंबू (ultra violet) शकरण शोषनू घेऊन नुंतर त्याुंचे दृश्य 
प्रकाशशकरणामध्ये रूपाुंतर करून परावतगन करतात. एकून परावर्मतत प्रकाशामध्ये त्यामुळे वाढ होते. पाुंढरा 
रुंर् िास्त शुभ्र शदसतो त्याचे हे कारण होय. 
 

शुभ्रतावधगक द्रव्याुंचा शोध रे्ल्या काही वषांतील आहे. ह्या शोधामुळे कापसाच्या वस्त्राुंना वरदान 
शमळाले आहे. नवीन टेशरशलन, नायलॉन वर्ैरे सुंश्लशेषत तुंतूच्या कापडामध्ये शटकाऊपणा, धुऊन लवकर 
स्वच्छ होणे, लवकर वाळणे, व शवशषे इस्त्री न करताच मूळची घडी पूवगवत होणे, वर्ैरे सोईचे व चाुंर्ले रु्ण 
आहेत. कापूस तुंतूच्या कपड्ाुंच्या बाबतीत इतर रु्ण असूनही वरील रु्ण कमी पडत असल्याने ह्या सुती 
कपड्ाुंना एक प्रकारे अवकळाुं आली होती. कापूस तुंतूच्या कापडाुंचे आकषगण ओसरू लार्ले होते. परुंतु 
शुभ्रतावधगकाुंचा म्हणिेच प्रशतशदप्तीशील रुंिक द्रव्याुंचा शोध लार्ला आशण सुती पाुंढरे कपडे केवळ िादा 
शुभ्रतेमुळे शवशषे आकषगक झाले. सुती कपड्ाुंना पूवीचे वैभव बऱ्याच प्रमाणात प्राप्त होऊ लार्ले. 
 
जीव िासायणनक द्रव्य-णवकि म्हिजेच एन्द्िाइम् 
 

कपड्ावरील सकवा भाुंड्ावरील काही डार् केवळ शनमगलक वापरून शनघत नाहीत. दूध, चहा, 
कॉफी, अुंड्ाचा बलक, घाम, रक्त ह्यामुळे पडलेले डार् काढून टाकण्यासाठी शनमगलकामध्ये ‘प्रोशटएि’ 
(protease) ‘झायमेि’ (zymase) वर्ैरे एन्झाइम द्रव्याुंचा अल्प प्रमाणात समावशे करण्याची पद्धती सुरू 
होऊ लार्ली आहे. आपल्या अन्नाशयामध्ये अन्नातील पाण्यात न शवरघळणारे प्रोटीन, स्टाचग वर्ैरे द्रव्याुंचे 
एन्झाइमने शवघटन होऊन, त्यापासून पाण्यात द्रावणीय अशी द्रव्ये बनतात. बरोबर तीच प्रशिया 
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अन्नाशयाच्या बाहेर कपड्ाुंवर घडते. कपड्ावरील अद्रावणीय असे प्रोटीन, स्टाचग वर्ैरे द्रव्याुंचे डार् 
पडले असतील तर त्यावर एन्झाइमची प्रशिया होऊन, त्या द्रव्याुंचे शवघटन होते आशण त्यामधून द्रावणीय 
द्रव्ये शनघतात. पाण्याबरोबर ही द्रव्ये पुढे वाहून िातात व कपडे स्वच्छ होतात. शवघटन शियेमध्ये 
एन्झाइमचे कायग उत्पे्ररका (catalyst) सारखे आहे. त्यामुळे एन्झाइमचे प्रमाण फार थोडे पुरते. 
शनमगलकामध्ये एन्झाइम द्रव्याचा समावशे केल्याने शनमगलकाची कायगक्षमता वाढते. अन्य तऱ्हेने न िाणारे 
डार् शनघनू िातात. ह्याच कारणामुळे एन्झाइमयुक्त शनमगलक प्रचारात आले. परुंतु एन्झाइमची शिया 
व्हावयाला थोडा वळे लार्तो. र्रम पाण्यामध्ये एन्झाइमची कायगक्षमता नाहीशी होते. म्हणून एन्झाइमयुक्त 
शनमगलक वापरून थुंड पाण्यामध्ये कपडे काही तास बुडवनू ठेवाव े लार्तात नुंतर वाहत्या पाण्यामध्ये 
धुतल्याने डार् शनघून िातात आशण कपडे स्वच्छ होतात. एन्झाइमयुक्त शनमगलकाची मार्णी वाढू लार्ली 
आहे. परुंतु एन्झाइममुळे त्वचेची आर् होते व काही प्रमाणात त्वचेला अपाय होतो असे आढळून आले आहे. 
त्यामुळे शनमगलकामधील अशा या साहाय्यक द्रव्याच्या एकूण उपयुक्ततेब्दलल शास्त्रज्ञाुंमध्ये एकमत नाही. 
तरीपण िास्त कायगक्षम व उष्ट्णतेने शनष्ट्पन्न न होणाऱ्या नवीन एन्झाइम िाती आशण त्वचेला अपाय होणार 
नाहीत अशा स्वरूपात ते शमळशवण्यासाठी सुंशोधकाचे प्रयत्न चालू आहेत. 
 

ह्याशशवाय काही शवशशष्ट काये पार पाडण्यासाठी िे शनरशनराळे साबणाचे प्रकार तयार करतात, 
त्यामध्ये अपेशक्षत कायानुरूप काही शनराळ्याच घटक द्रव्याुंचा साबणामध्ये अुंतभाव करावा लार्तो. अशा 
घटक द्रव्याशवषयी माशहती पढेु साबणाुंचे प्रकार ह्यामध्ये येईल. 
 
भिताडीची द्रव्ये 
 

साबणामध्ये भरताडीच्या (fillers) द्रव्याुंचा समावशे करण्यात येतो तो केवळ साबणाचे विन व 
आकार वाढशवण्याच्या हेतूने. भरताडीची द्रव्ये मूळ साबणापेक्षा तुलनेने बरीच स्वस्त व सहि उपलब्ध 
असल्याने भरताड केलेला साबण थोड्ा शकमतीमध्ये शवकता येतो. ह्या एकाच कारणामुळे अशा साबणाुंना 
शवशषेतः ग्रामीण भार्ामध्ये मार्णी असते. साबणामध्ये समाशवष्ट केलेल्या ह्या द्रव्यामध्ये शनमगलकाचे रु्ण तर 
नाहीतच; पण अन्यसुद्धा कसलेच उपयुक्त रु्ण नाहीत. परुंतु ही द्रव्ये शनरुपद्रवी असणे माि आवश्यक 
असते. अशा साबणाची प्रत, त्यामध्ये समाशवष्ट केलेल्या भरताड द्रव्याचे प्रमाण शकती आहे ह्यावर 
आधारलेली असते. भरताड िास्त तेवढी प्रत सकवा दिा कमी. अथात चाुंर्ल्या दिाच्या साबणामध्ये 
भरताड द्रव्ये नसतात. 

 
भरताड द्रव्ये ह्या वर्ामध्ये प्रामुख्याने येणारी द्रव्ये म्हणिे शचकणमाती, शुंख-शिऱ्याची पूड, स्टाचग, 

खडू, मीठ, सोशडअम् सल्फेट, कॅस्ल्शअम् काबोनेट, सोईप्रमाणे एक सकवा अशधक द्रव्याुंचे शमश्रण वापरण्यात 
येते. 

 
पूरक द्रव्ये, साहाय्यक द्रव्ये, भरताडीची द्रव्ये हे वर्ीकरण तसे काटेकोर नाही. थोडेसे ढोबळ 

स्वरूपाचे आहे. काही शठकाणी पूरक द्रव्ये व साहाय्यक द्रव्ये एकाच वर्ामध्ये समाशवष्ट करतात. पूरक द्रव्ये 
काय सकवा साहाय्यक द्रव्ये काय, शनमगलकामध्ये िरुरीपेक्षा िास्त म्हणिे आवश्यक त्या प्रमाणाबाहेर 
घातल्याने शनमगलकाच्या रु्णाुंमध्ये वाढ होत नाही. िादा प्रमाणात घातलेल्या द्रव्याुंचे कायग म्हणिे 
शनमगलकाच्या विनात भर घालणे एवढेच. 
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कपडे धुण्यासाठी शमळणारी साबणपूड ह्यामध्ये शवशवध घटकाुंचे परस्पर प्रमाण काय असते हे 
पुढील कोष्टक ि. ४·५ वरून समिून येईल. चाुंर्ल्या प्रतीच्या साबणपुडीतील घटकाचे शकेडा प्रमाण: 
  



  अनुक्रमणिका 

५ : साबि उत्पादनाचे तंत्र 
 

साबण तयार करण्यासाठी सोशडअम् हायड्रॉक्साइड (कॉस्स्टक सोडा) ह्यासारखे अल्क द्रव्य आशण 
तेल ह्याुंचे प्रथम शमश्रण करण्यात येते. शमश्रणातून पढेु साबण तयार व्हावयाला काही वळे लार्तो. 
तेलापासून साबण होण्याच्या सबुंध प्रशियेला ‘साबणीकरण’ (saponification) असे म्हणतात. 
साबणीकरण प्रशियेमध्ये दोन टप्पे आहेत. 

 
पशहल्या टप्प्यामध्ये अल्क द्रव्यामुळे तेलाचे िल-अपघटन (hydrolysis) होते. ह्यामध्ये तेलातील 

तैल आम्ले व स्ग्लसरॉल ही दोन घटक द्रव्ये मोकळी होतात. प्रत्येक तेलामध्ये शनरशनराळी तैल आम्ले 
असतात. स्पष्टीकरणाच्या सोईुंसाठी खोबरेलमधील बऱ्याच तैल आम्लापकैी लॉशरक आम्ल (C₁₂ H₂₄ O₂) 
ह्या एका तैल आम्लाुंचे उदाहरण घेऊ. खोबरेलचे सोशडअम् हायड्रॉक्साइडच्या साहाय्याने होणारे िल-
अपघटन पढुील समीकरणाने दाखशवता येईल. 
 

 CH₂ C₁₂ H₂₃ O₂ 
। 

CH C₁₂ H₂₃ O₂ + 3HOH (H₂ O) (NaOH) 

। 
CH₂ C₁₂ H₂₃ O₂ 

तेल पािी 

रेणूभार ६३८ रेणूभार ३ × १८ 
CH₂ OH 

= । 

 CH OH + 3C₁₂ H₂₄ O₂ 

। 
CH₂ OH 

स्ललसिॉल तैल आम्ले 

रेणूभार ९२ रेणूभार ३ × २०० 
 

रासायशनक समीकरणावरून काही र्ोष्टी समिून येतील. तेलाच्या एका रेणूने पाण्याचे तीन रेणू 
आत्मसात केल्यावर स्ग्लसरॉलचा एक रेणू व लॉशरक आम्लाचे तीन रेणू तयार होतात. िल-अपघटनामध्ये 
सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचे मुख्य कायग म्हणिे अपघटन शियेमध्ये सामील न होता केवळ उत्पे्ररक म्हणून 
साहाय्य करणे एवढेच. अशा ह्या अपघटन शियेला ‘िल-अपघटन’ असे म्हणतात. ह्याचे कारण म्हणिे 
पाण्याच्या म्हणिेच िलाच्या (HOH = H₂O) तीन रेणूुंपैकी प्रत्येकी एक असे तीन हायड्रोिन (H) अण ू
तीन आम्ल मूलकाुंशी (radical शी) िोडले िातात आशण तैल आम्ले बनतात. पाण्याच्या तीन रेणूुंमधील 
उरलेले 3OH अणूर्ट तेलातील स्ग्लसरॉल मलूकाुंशी िोडले िाऊन स्ग्लसरॉल ह्या द्रव्याचा एक रेण ू
तयार होतो. हा झाला पशहला टप्पा. 
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दुसरा टप्पा म्हणिे, सोशडअम हायड्रॉक्साइड आशण तैल आम्ले ह्या परस्परशवरोधी रु्णधमाच्या 
द्रव्याुंचे उदाशसनीकरण (neutralisation) होणे. त्यामधून त्या तैल आम्लाचा क्षार म्हणिे सोशडअम् लॉरेट 
हा साबण तयार होतो. पढुील समीकरणावरून हे स्पष्ट होईल. 
 

C₁₂ H₂₄ O₂ + NaOH = NaC₁₂ H₂₃ O₂ + HOH 

लॉशरक आम्ल + सोशडअम हायड्रॉक्साइड = सोशडअम् लॉरेट + पाणी 

२०० ४० = २२२ + १८ 
 

अशा प्रकारे समीकरणाने दाखशवल्या िाणाऱ्या अशभशियेला सुंतुशलत (balanced) अशभशिया असे 
म्हणतात. समीकरणाच्या डाव्या आशण उिव्या बािूला असणाऱ्या रासायशनक द्रव्यामध्ये एकूण अणू प्रकार 
व त्या प्रत्येकाची अणसूुंख्या व त्याचप्रमाणे अणूभाराुंचे एकूण विन ही दोन्ही बािूुंना सारखीच असली 
पाशहिेत. अशा समीकरणाप्रमाणे होणाऱ्या अशभशियेमध्ये कोणत्या द्रव्यापासून कोणती द्रव्ये शमळतात हे 
समिते. शशवाय त्यामध्ये आलेल्या द्रव्याची रेणूभाराुंप्रमाणे अशभशियेकशरता विने शकती लार्तात हे पण 
समिून येते. 
 

दुसऱ्या टप्प्यातील रासायशनक अशभशिया पूणग करण्यासाठी तैल आम्ले व सोशडअम् हायड्रॉक्साइड 
ह्याुंचे परस्पर प्रमाण शकती असाव ेहे शहशबे करून ठरशवण्यात येते. तेलात सकवा तेलशमश्रणात कोणकोणती 
तैल आम्ले आहेत व त्याुंचे परस्पर प्रमाण काय काय आहे हे उदाशसनीकरणाुंच्या प्रयोर्ाुंवरून शनशित 
करून घ्याव े लार्ते. त्यानुंतर प्रत्येक तैल आम्लाच्या एकेक रेणूभारासाठी सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचा 
एकेक रणूभार घ्यावा लार्तो. लॉशरक तैल आम्लाचा रेणूभार (एकूण अणूभाराुंची बेरीि) २०० आहे. 
सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचा रेणूभार ४० आहे. म्हण ह्या तैल आम्लाच्या २०० गॅ्रम विनासाठी सोशडअम् 
हायड्रॉक्साइडचे ४० गॅ्रम विन पूणग उदाशसनीकरणासाठी घ्याव ेलारे्ल. त्याचप्रमाणे इतर तैल आम्लाुंच्या 
बाबतीत हेच तत्त्व लावले तर प्रत्येक ४० गॅ्रम विनाच्या सोशडअम् हायड्रॉक्साईडबरोबर २५६ गॅ्रम पाशमशटक 
आम्ल सकवा २८४ गॅ्रम स्स्टअशरक आम्ल, अथवा २८२ गॅ्रम ओलेइक आम्ल ह्याुंचे उदाशसनीकरण होऊन 
साबण तयार होईल. ह्याच शहशबेाने पशहल्या टप्प्यातील समीकरणावरून ६०० गॅ्रम लॉशरक आम्ल 
शमळशवण्यासाठी, तेच आम्ल असलेले तेल ६३८ गॅ्रम एवढे घ्याव ेलारे्ल. प्रयोर्शाळेतील प्रयोर्ाुंसाठी विने 
गॅ्रममध्ये देणे सोईचे असते. परुंतु प्रत्यक्ष साबण उत्पादनास परस्पर प्रमाण तेच ठेवनू विने शकलो, टन 
सकवा अन्य पशरमाणामध्ये घेता येतात. 

 
उदाशसनीकरण अशभशियेसाठी सोशडअम् हायड्रॉक्साइड घन स्वरूपामध्ये वापरीत नाहीत. 

पाण्यामध्ये केलेले त्याचे द्रावण वापरतात. द्रावणामध्ये सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचे प्रमाण शकती आहे हे त्या 
द्रावणाच्या घनत्वा (density) वरून ठरशवता येते. घनत्व मोिण्यासाठी घनत्वमापक ‘तरकाटा’ 
(hydrometer) नावाच्या तरुंर्णाऱ्या बुंद तोंडाच्या नशलकेची योिना करण्यात येते. (आकृती ि. ५.१ 
पाहा). घनत्व मापनाची दोन एकक (units) आहेत. एक म्हणिे, ‘बॉमे’ (Baume) व दुसरे ‘ट् वॉडेल’ 
(Twaddell). 
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आकृती ि. ५.१ 

 
तरकाटा 

 
अल्काचे प्रत्यक्ष प्रमाण मोिण्याची ही पद्धती फार सोईची आहे. घनत्व मापनाचे प्रत्येक एकक 

म्हणिे द्रावणामध्ये सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचे शकेडा प्रमाण शकती आहे हे दाखशवते. हे प्रमाण दशगशवणारी 
कोष्टके उपलब्ध आहेत (पशरशशष्ट २ पाहा). कोष्टकावरून एखाद्या द्रावणाचे घनतेवरून त्यामध्ये शुद्ध घन 
सोशडअम् हायड्रॉक्साइड शकती आहे हे समिून येते. 

 
साबणासाठी वापरावयाचे तेलशमश्रण एकदा ठरशवल्यावर त्यातील तैल आम्ले व त्याुंचे परस्पर 

प्रमाण शकती आहे ह्यावरून सोशडअम् हायड्रॉक्साइड शकती लारे्ल ह्याचा शहशबे करता येतो. तेवढा 
सोशडअम् हायड्रॉक्साइड असला म्हणिे काम झाले. साबण चाुंर्ल्या प्रकारे व सहिपणे तयार व्हावा ह्या 
दृष्टीने शनरशनराळ्या तैल आम्लाुंसाठी अल्काच्या द्रावणाची घनता शकती असावी हे अनुभवाने ठरशवले िाते. 

 
सोशडअम् हायड्रॉक्साइडऐविी अल्क म्हणून पोटॅशशअम् हायड्रॉक्साइड वापरावयाचा तर 

उदाशसनीकरणासाठी ४० गॅ्रम सोशडअम् हायड्रॉक्साइडच्या िार्ी ५६ गॅ्रम पोटॅशशअम् हायड्रॉक्साइड घ्यावा 
लार्तो. म्हणिे तेवढ्याच तैल आम्लाच्या उदाशसनीकरणासाठी पोटॅशशअम् हायड्रॉक्साइड हा सोशडअम् 
हायड्रॉक्साइडच्या विनाच्या िवळ िवळ दीडपट एवढा म्हणिे िास्त घ्यावा लार्तो. 
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दोन पद्धती : घािा व अखंड 
 

साबणाच्या उत्पादनासाठी साधनाुंची अनुकूलता व पशरस्स्थती ह्याुंप्रमाणे दोन तुंिपद्धती रूढ 
शदसतात. एक म्हणिे, ‘घाणा’ (batch) स्वरूपाची पद्धती. त्यामध्ये साबणाचा एक घाणा पुरा झाल्यावर, 
पुन्हा त्याच शठकाणी त्याच भाुंड्ात दुसऱ्या घाण्यासाठी आवश्यक ती द्रव्ये शमसळून पूवींच्याच कायगिमाची 
पुनरावृत्ती करतात. म्हणिेच साबणशनर्ममतीचे सवग टप्पे पूणग झाल्यावर पुन्हा नवीन साबण तयार 
करण्यासाठी पशहल्या टप्प्यापासून आरुंभ होतो. ह्याला घाणापद्धती म्हणण्याचे हेच कारण. त्या उलट 
दुसरी पद्धती म्हणिे, ‘अखुंशडत’ (continuous) पद्धती. सवग टप्पे ह्या पद्धतीमध्ये एकाच वळेी चालू 
असतात. पशहल्या टप्प्यामध्ये कच्ची द्रव्ये पुरवीत राशहल्यास शवेटच्या टप्प्यातून शसद्ध माल म्हणिे साबण 
तयार होऊन बाहेर पडतो. ही पद्धती कच्चा माल असेपय त सकवा साबणाची र्रि असेपय त अखुंड चालू 
ठेवता येते. साहशिकच ह्या पद्धतीसाठी पुष्ट्कळ रु्ुंतारु्ुंतीची, खचाची अशी युंिसामग्री लार्ते, पण तेवढीच 
ती कायगक्षम आहे. 
 

घाणा पद्धतीमध्ये साबणशनर्ममतीच्या तीन कायगपद्धतींचा अन्तभाव होतो. एक म्हणिे, ‘शीत’ (cold) 
पद्धती, दुसरी ‘समशीतोष्ट्ण’ (semi boiled) आशण शतसरी पद्धती म्हणिे, ‘पूणग उत्कलन’ (full boiled). 
अशा ह्या पद्धती आहेत. 
 
शीतपद्धती 
 

साबणाचे लहान प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी ह्या पद्धतीचा अवलुंब करतात. वापरायला 
सोईची व कमी खचाची असी ही पद्धती आहे. लघुउद्योर् व कुशटर उद्योर् ह्याुंमध्ये ही पद्धती स्वीकारली 
िाते. र्ोल सपप सकवा चौकोनी टाकी सकवा कढई ह्याुंसारखी सोईच्या आकाराची भाुंडी ह्या कामी 
वापरतात. भाुंड्ामध्ये योग्य अशी तेले सकवा तेलशमश्रणे व सोशडअम् हायड्रॉक्साइडचे द्रावण रास्त 
प्रमाणात एकि शमसळतात. त्याुंमध्ये रासायशनक अशभशिया होण्यासाठी तयार झालेले ते शमश्रण सारखे 
ढवळीत राहाव ेलार्ते. ही अशभशिया मुंद असल्याने साबण तयार व्हावयाला बराच वळे लार्तो. त्यासाठी 
लार्णारी मेदे, तेले, चरबी, रोशझन ही पातळ करण्यासाठी थोडी र्रम (४०° से) करावी लार्तात. तेले व 
अल्के ह्याुंची अशभशिया होते तेव्हा आपोआपच काही उष्ट्णता शनमाण होते. ह्या अशभशियेमुळे सवग शमश्रणाचे 
तपमान थोडे वाढते. एवढे तपमान रासायशनक अशभशिया चालू राहण्यास पुरेसे असते. बाहेरून त्यासाठी 
उष्ट्णता द्यावी लार्त नाही. म्हणून तर ह्याला शीतपद्धती असे म्हणतात. 
 

तेले आशण कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण ही सहि एकिीव होत नाहीत. त्यामुळे ह्या दोन द्रव्याुंमध्ये 
रासायशनक अशभशिया सामान्य तपमानाला घडवनू आणण्यासाठी म्हणिेच साबणीकरण होण्यासाठी ह्या 
दोन द्रव्याुंचे शमश्रण सारखे ढवळीत राहाव ेलार्ते. रासायशनक अशभशियेला सुरुवात झाल्यावर शमश्रण थोडे 
दाट होते. त्यावळेी साबणामध्ये घालावयाची पूरक, साहाय्यक व भरताडीची द्रव्ये योग्य प्रमाणात घालून 
सवग शमश्रण एकिीव होण्यासाठी पनु्हा बराच वळे ढवळत राहाव ेलार्ते. एकूण शमश्रण लापशीसारखे दाट 
झाल्यावर म्हणिेच ढवळणे थोडे िड वाटू लार्ले म्हणिे रासायशनक अशभशिया थोड्ा वरे्ाने सुरू झाली 
असे समितात. दाट झालेल्या शमश्रणात योग्य ती रुंर् आशण वास द्रव्ये चाुंर्ली शमसळून मर् ते शमश्रण 
उथळ आशण पसरट अशा लाकडी सकवा लोखुंडी साच्यामध्ये ओततात. शमश्रण भरलेले साचे मर् बािूला 
ठेवनू देतात. त्या शठकाणीच रासायशनक अशभशिया पढेु चालू राहते व साबण घट्ट होऊ लार्तो. साचे 
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र्ोणपाटाने झाकून घेतात. त्यामुळे अशभशिया चालू असताना शनमाण होणाऱ्या उष्ट्णतेने साचे थोडे र्रम 
राहण्यास मदत होते व रासायशनक अशभशियेचा वरे् मुंद होत नाही. 
 

साबणीकरण ही अशभशिया पूणग व्हावयाला ३ ते ७ शदवस लार्तात. एवढ्या अवधीत साबण घट्ट 
झालेला असतो. साच्यातून साबण बाहेर काढून तो ठोकळा तारेने कापून, त्याचे साबणबार बनशवतात. पढेु 
ते वाळण्यासाठी सुटे सुटे असे ठेवनू देतात. 
 

(आकृती ि. ५.२) 

 
एकमेकाुंवर शतरपे ठेवलेले साबणाचे ठोकळे 

 
शीतपद्धतीचा शवशषे उपयोर् होतो तो पोटॅश साबण व पोटॅश-सोशडअम् शमश्र साबण तयार 

करण्यासाठी. सोशडअम् साबणाप्रमाणे हे साबण पूणग उत्कलन पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर बनशवता येत 
नाहीत. पूणग उत्कलन पद्धतीमध्ये शवेटी साबण शुद्ध स्वरूपात शमळशवण्यासाठी साबण तयार झाल्यावर, 
त्यामध्ये मीठ सकवा शमठावणी घातल्याने सोशडअम् साबण कणीदार साखा ह्या स्वरूपामध्ये शमश्रणापासून 
वरे्ळा होतो. शमठाच्या पाण्यामध्ये सोशडअम् साबण शवरघळत नाही हे त्यामार्ील कारण होय. उलट, 
पोटॅशशअम् साबण माि पाण्यात बऱ्याच प्रमाणात शवरघळत असल्याने त्यामध्ये पोटॅशशअम् क्लोराइड 
घातल्याने पोटॅशशअम् साबण वरे्ळा होत नाही. पोटॅशशअम् साबणासाठी ‘शीत’ सकवा ‘समशीतोष्ट्ण’ पद्धतीच 
वापरावी लार्ते. पोटॅश साबणाचे एकूण उत्पादन बरेच मयाशदत असल्याने शीतपद्धती वापरणे तसे 
र्ैरसोईचे नाही. 

 

 
साबणाचे बार सुकेपय त या तऱ्हेने रचनू ठेवतात. 

 
शीतपद्धतीमध्ये तयार झालेला साबण पुढे आणखी शुद्ध करता येत नाही. चाुंर्ल्या प्रतीचा साबण 

तयार करण्यासाठी कच्चा माल चाुंर्ल्या शुद्ध स्वरूपात घ्यावा लार्तो. ह्या पद्धतीमध्ये साबणापासून 
स्ग्लसरीन वरे्ळे करता येत नाही. ते साबणातच राहते. शीतपद्धतीने साबण तयार करण्यामध्ये आणखी 
काही मयादा पडतात. फारच थोड्ा िातीची तेले ह्या पद्धतीमध्ये वापरता येतात. तशी तेले उपलब्ध 
नसली सकवा महार् असली तरी ही पद्धती स्वीकारणे परवडत नाही. 
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साबणबार सुकवण्यासाठी असेही रॅकवर रचून ठेवतात. 

 
शीतपद्धती सोपी, व थोडे भाुंडवल लार्णारी असल्याने साबण तयार करावयाला वळे लार्त 

असला तरी िोडधुंदा म्हणनू पुष्ट्कळ वळेा ही पद्धती स्वीकारण्यात येते. 
 

समशीतोष्ट्ि पद्धती 
 

ह्या नावावरून तसा स्पष्ट अथगबोध होत नाही. खरे म्हणिे, ह्या पद्धतीने साबण तयार होत असताना 
तेल आशण कॉस्स्टक सोडा ह्याुंचे शमश्रण उकळण्यात येते. ही पद्धती ‘पूणग उत्कलन’ पद्धतीहून माि वरे्ळी 
आहे एवढाच अथग अशभपे्रत आहे. 

 
समशीतोष्ट्ण पद्धतीमध्ये साबणपाि चुलीवर ठेवनू त्यामध्ये प्रथमतः तेल घालून ते साधारणतः ८०° 

से. पय त तापशवतात. नुंतर त्यामध्ये आवश्यक तेवढा कॉस्स्टक सोडा थोडथोड्ा प्रमाणात घालून ते शमश्रण 
उकळण्यात येते. उकळण्याच्या प्रशियेमध्ये तेल व कॉस्स्टक सोडा ह्याुंचे शमश्रण सारखे ढवळले िाते. 
शशवाय लाुंब लाकडी दाुंड्ाने हे शमश्रण मधून मधून ढवळत राहाव े लार्ते. तेलामध्ये आवश्यक तेवढा 
कॉस्स्टक सोडा घालून झाल्यावर ते शमश्रण २-३ तास सुंथपणे उकळत ठेवल्यावर, साबणीकरण पूणग होते. 
त्यानुंतर त्यामध्ये भरताडीची, साहाय्यक वर्ैरे द्रव्ये आशण रुंर् व वास द्रव्ये घालून ते र्रम शमश्रण चाुंर्ले 
उकळून नुंतर साच्यामध्ये ओततात. पुढील कृती शीतपद्धतीप्रमाणेच असते. 

 
शीतपद्धतीपेक्षा ह्या पद्धतीचा फायदा म्हणिे साबण तयार व्हावयाला कमी वळे पुरतो. साबणासाठी 

थोड्ा िास्त प्रकारची तेले वापरणे शक्य होते. तयार झालेला साबण सामान्यपणे एकिीनसी असतो. 
शीतपद्धतीने तयार झालेल्या साबणामध्ये मुक्त तेल व मुक्त कॉस्स्टक ही थोड्ा प्रमाणात आढळतात. 
समशीतोष्ट्ण पद्धतीने तयार झालेला साबण पुढे शुद्ध करून घेता येत नसल्याने साधनद्रव्ये शक्य तो शुद्ध 
स्वरूपात घ्यावी लार्तात. ह्या पद्धतीमध्ये स्ग्लसरीन वरे्ळे करून घेता येत नाही. शीत व समशीतोष्ट्ण 
पद्धती लहान प्रमाणावर साबण तयार करण्यासाठीच वापरण्यात येतात. प्रर्त देशाुंमध्ये ह्या पद्धती रूढ 
शदसत नाहीत. 
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पूिम उत्कलन पद्धती 
 

मोठे कारखानदार ही पद्धती वापरतात. तेलाचे पूणग साबणीकरण, शुद्ध साबणाची शनर्ममती आशण 
तेलापासून शमळणाऱ्या स्ग्लसरीनचे शकफायतशीर उत्पादन अशी ह्या पद्धतीची उश्दलष्टे आहेत. 

 
ह्या पद्धतीमध्ये साबणीकरण वाफेच्या तपमानाला करण्यात येते. प्रथम ह्यासाठी शमश्र तेले व 

त्याुंच्या साबणीकरणासाठी आवश्यक तेवढा कॉस्स्टक सोडा ह्याुंचे शमश्रण पातळ होईल एवढे पाणी 
साबणपािामध्ये घेतात. साबणपािे ही मोठ्या आकाराची, उघड्ा तोंडाची व आत शवशशष्ट रचना असलेली 
अशी लोखुंडी पािे असतात. साबणपािातील साबणाची घटक द्रव्ये उकळत राहावी म्हणून वाफेचा उपयोर् 
करतात. सामान्यपणे साबणपािामध्ये दोन प्रकारच्या नळाुंच्या वेटोळ्याुंचे सुंच असतात. आशण ते 
बॉयलरला िोडलेले असतात. एक वटेोळे हे बुंद नळाचे असते; तर दुसरे वटेोळे हे सस्च्छद्र नळाचे असते. 
बुंद नळाच्या वटेोळ्यामधून वाफ िाते तेव्हा वाफेशीप्रत्यक्ष सुंबुंध न येता नुसत्या तापलेल्या नळाच्या 
वटेोळ्याुंनीच पािात घातलेला द्रवपदाथग उकळू लार्तो. 

 
सस्च्छद्र नळाच्या वटेोल्यातून साबणपािातील द्रव शमश्रणामध्ये प्रत्यक्ष वाफ सोडली िाते. ह्याचा 

फायदा म्हणिे द्रवाला लवकर उकळी फुटते. तसेच वाफ नळाच्या शछद्रातून िोराने वर येत असल्याने 
साबणपािातील द्रवपदाथग ढवळण्याचे काम आपोआप होते. ह्या पद्धतीमध्ये एक दोष म्हणिे. वाफ थुंड 
होऊन तयार झालेल्या पाण्यामुळे साबणपािातील एकूण पाण्याचे प्रमाण वाढते. 

 
उकळत्या पाण्याच्या तपमानाला तयार झालेला साबण तीनचार टप्प्याुंमध्ये उकळत्या पाण्याबरोबर 

शनरशनराळ्या तऱ्हेने पुनः पनु्हा स्वच्छ करण्यात येतो. त्यामुळे साबणाबरोबर असलेले एक महत्त्वाचे उपद्रव्य 
स्ग्लसरीन पाण्यामध्ये शवरघळते आशण साबणापासून वरे्ळे होते. त्याचप्रमाणे कच्च्या द्रव्यापासून आलेल्या 
अशुद्धी (म्हणिे रुंर्, वास व अन्य) ह्या आस्ते आस्ते पाण्यात उतरतात. तयार साबणाचे हे शुद्धीकरण होत 
असताना साबण पाण्यामध्ये शवशषेतः र्रम पाण्यामध्ये शवरघळतो हे ध्यानात घेतले पाशहिे. ह्या दृष्टीने परेुसे 
मीठ सकवा शमठावणी हे तयार झालेल्या साबणामध्ये घातले तर माि साबण त्या शमठाच्या पाण्यात 
शवरघळणार नाही. पाण्यात शवरघळून वाया िाणारा साबण शमठाच्या पाण्यामुळे वाचतो. 

 
तयार झालेल्या साबणामध्ये मुक्त अल्क द्रव्ये सकवा मुक्त तेले असण्याची थोडी शक्यता असते. मुक्त 

अल्क पाण्यामध्ये शवरघळत असल्याने ते साबणापासून वरे्ळे होते. मुक्त तेलाचे माि पूणग साबणीकर 
करण्यासाठी पनु्हा थोडे अल्क द्रव्य घालून साबण-शमश्रण उकळण्यात येते. िास्त असलेले अल्कद्रव्य 
पाण्यामध्ये शवरघळते. अल्कद्रव्ययुक्त पाण्यामध्ये पण साबण शवरघळत नाही. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यामध्ये 
साबण स्वच्छ करण्याच्या शियेमध्ये सवग प्रकारच्या अशुद्धी पाण्यामध्ये उतरतात. आशण साबण िमािमाने 
िास्त िास्त शुद्ध होत िातो. प्रत्येक वळेी उकळत असलेले शमश्रण िेव्हा थुंड होते व स्स्थर होते, तेव्हा 
त्यामध्ये थर शदसतात. त्यापकैी हलका वरचा थर हा शुद्ध होत िाणाऱ्या साबणाचा असतो, आशण खालचा 
द्रवरूप थर अशुद्धीयुक्त पाण्याचा असतो. शनरशनराळ्या टप्प्याुंमध्ये होणाऱ्या प्रशिया पाशहल्यावर साबणाच्या 
शुद्धीकरणाचे कायग कसे होते हे समिून येईल. 
 

उकळत्या पाण्याच्या तपमानाला साबणपािामध्ये असलेली तेले व कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण ह्याुंची 
अशभशिया (साबणीकरण) पूणग व्हावयाला साधारणतः चारसहा तास लार्तात. पढेु मर् साबणपािामध्ये 
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मीठ सकवा शमठावणी घालून सवग शमश्रण पुन्हा चाुंर्ले उकळत ठेवतात. त्यानुंतर वाफ बुंद करून 
साबणपािातील शमश्रण स्स्थर राहू देतात. पढेु स्स्थर शमश्रणात रवाळ साबणाचा थर वर िमा होतो. त्या 
खालचा थर पाण्यामधील स्ग्लसरीन आशण अशुद्धी ह्याुंचा असतो. साबणपािातील साबणाचा थर तसाच 
ठेवनू, खालचा द्रवरूप थर नळाच्या साहाय्याने बाहेर काढून घेतात. त्यामध्ये शमठाचे पाणी व स्ग्लसरीन ही 
मुख्यतः असतात. ह्याच शमश्रणातून स्ग्लसरीन वरे्ळे करून घेतात. 

 
दुसऱ्या टप्प्यामध्ये साबणपािातील साबणामध्ये थोडे पाणी व कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण घालून ते 

सवग शमश्रण चाुंर्ले उकळतात. त्यानुंतर उकळते शमश्रण चाुंर्ले स्स्थर होऊ देतात. साबणपािामध्ये पनु्हा 
साबणाचा थर वर राहतो आशण खालच्या थरामध्ये मुख्यतः उवगशरत स्ग्लसरीन येते. ते नळावाटे बाहेर काढून 
घेतात. 

 
पुढील टप्प्यामध्ये साबणपािातील साबणामध्ये पुन्हा थोडे कॉस्स्टक सोड्ाचे तीव्र द्रावण घालून ते 

शमश्रण चाुंर्ले उकळतात. ह्या टप्प्यामध्ये काही मुक्त तेल असल्यास त्याचे साबणीकरण पूणग होते, आशण 
साबण एकशिनसी बनतो. त्यानुंतर साबणपािातील शमश्रण स्स्थर होऊ शदल्यावर वरचा थर रवाळ 
साबणाचा असतो. त्या खालील द्रवरूप थरामधील शमश्रण नळावाटे बाहेर काढतात. त्यामध्ये कॉस्स्टक 
सोड्ाचे काही प्रमाण असल्याने ते तसेच साठवनू ठेवतात. त्या अल्क द्रावणाचा पढेु साबण तयार करताना 
उपयोर् होतो. 

 
शवेटच्या टप्प्यामध्ये साबणपािातील साबणामध्ये पाणी घालून ते शमश्रण र्रम करतात. नुंतर थोडे 

मीठ घालून सवग शमश्रण उकळतात. त्यानुंतर साबणपािातील शमश्रण बराच वळे स्स्थर राहू शदल्यावर, त्या 
शमश्रणाचे तीन थर तयार होतात. वरच्या थरामध्ये फक्त शुद्ध रवाळ साबण असतो. त्याच्या खालच्या 
थरामध्ये अशुद्ध मळकट साबण असतो. अर्दी खालच्या थरामध्ये थोडीशी अल्क द्रव्ये असतात. हा तळचा 
थर नळावाटे बाहेर काढून घेतात. 

 
वरचा शुद्ध साबणाचा थर पुंपाच्या साहाय्याने बाहेर काढला िातो. हा शुद्ध साबण नुंतर इतर 

साबण प्रकार तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतो. शुद्ध साबणामध्ये अन्य द्रव्ये नसतात. परुंतु घनरूप 
साबणामध्ये ३० ते ३५ टके्क िलाुंश माि असतो. त्याचप्रमाणे त्या साबणामध्ये तैल आम्लाुंचे प्रमाण ६१ ते ६३ 
टके्क एवढे असते. 

 
मधला मळकट काळसर थर हा अशुद्ध साबणाचा असतो. त्यामध्ये काही मुक्त अल्क द्रव्ये आशण 

कच्च्या मालातील अशुद्धी आलेल्या असतात. अशुद्ध साबणामध्ये तैल आम्लाुंचे सरासरी प्रमाण ३५ टके्क 
एवढे असते. हा साबण दुय्यम दिाचा साबण म्हणूनही शवकला िातो. काही वळेा साबणपािामध्ये नवीन 
साबण तयार करण्याच्या वळेी हा अशुद्ध साबण तेलाबरोबर शमसळून, ते शमश्रण उकळू लार्ल्यावर त्यामध्ये 
आवश्यक तेवढ्या कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण शमसळतात. 

 
पूणग उत्कलन पद्धतीने तयार केलेला साबण शुद्ध स्वरूपात शमळत असल्याने ह्या साबणाचा 

उपयोर् स्नानाचे साबण आशण शवशषे औषधी साबण तयार करण्यासाठी होतो. ह्या साबणपद्धतीचा आणखी 
एक फायदा म्हणिे, तेल हा कच्चा माल कसल्याही प्रकारचा असला तरी वापरता येतो. शशवाय ह्या पद्धतीने 
स्ग्लसरीन हे महत्त्वाचे उपद्रव्य उपलब्ध होते. 
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अखंड पद्धतीने साबि 
 

घाणा पद्धतीहून वरे्ळ्या अशा अखुंड पद्धतीने साबण तयार करण्यात येतो. ह्या पद्धतीचा आरुंभ 
आशण शवकास झाला तो रे्ल्या तीसचाळीस वषांत, अखुंडपणे साबण तयार करण्याच्या काही थोड्ा पद्धती 
आहेत. त्यापैकी काहीशी सोईची व बऱ्याच प्रमाणात रूढ असलेल्या अशा ह्या एका पद्धतीप्रमाणे प्रथम 
तेलापासून तैल आम्ले व नुंतर तैल आम्लाुंपासून साबण ही बनशवण्यात येतात. 

 
ह्या पद्धतीमध्ये बरेच तपमान, व बराच दाब ह्याुंचा वापर करून साबणीकरण ही अशभशिया िलद 

व पूणगपणे घडवनू आणता येते. साबणशनर्ममतीच्या दृष्टीने कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण शमसळणे, सकवा योग्य 
त्या प्रमाणात वाफ घेणे वर्रेै सवग शिया ह्या पद्धतीमध्ये ‘स्वयुंचशलत’ (automatic) युंिाच्या साहाय्याने 
होतात. तशाच त्या ‘परस्परपे्ररक’ (synchronised) युंिाच्या मदतीने होत असतात. त्यामुळे ठराशवक 
प्रमाणात शमश्रण होते. त्याचप्रमाणे पुढील सवग शिया याुंशिक मार्ानेच पऱु्या होतात. 

 
तेलशमश्रण आशण वाफ ह्याुंची परस्पर रासायशनक अशभशिया २५०° – २६०° से. तपमानाला आशण 

दर चौरस सें. मी. वर २७५ शकलो वाफेच्या दाबाखाली घडवनू आणतात. ह्याकशरता शवशशष्ट पद्धतीने 
बाुंधलेल्या २०-२५ मीटर उुंच मनोऱ्यात (tower) खालच्या बािूने तेल आशण वरच्या बािूने पाणी येते. ह्या 
दोन्ही द्रव्याुंमध्ये अशभशिया होऊन स्ग्लसरीन व तैल आम्ले ही वरे्वरे्ळी होतात. सझक ऑक्साइड सकवा 
तत्सम अन्य ऑक्साइड ह्या कामी उत्पे्ररक म्हणून वापरतात. र्रम पाणीयुक्त स्ग्लसरीन मनोऱ्याच्या 
खालच्या बािूने बाहेर काढून घेण्यात येते. नुंतर त्यामधून शुद्ध स्ग्लसरीन तयार करतात. वरच्या बािूने 
तैल आम्ले एका टाकीत घेतली िातात. तैल आम्लाुंबरोबर बरेच पाणी असते. शमश्र तैल आम्ले व पाणी 
ह्याुंचे कमी दाबाखाली ऊध्वगपातन करण्यात येते. शवशवध तैल आम्ले त्यामुळे वरे्वरे्ळी आशण शुद्ध स्वरूपात 
शमळतात. ही तैल आम्ले साधारण ८०° से. पय त र्ार करून त्यामध्ये िरूर तेवढे कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण 
शमसळल्यानुंतर चाुंर्ला साबण लरे्च तयार होतो. 

 
ऊध्वगपातन पद्धतीने तैल आम्ले वरे्ळी करून त्यापासून साबण बनवीत असल्याने कोणत्याही 

स्स्नग्ध पदाथाचा साबण ह्या पद्धतीने तयार करता येतो. तैल आम्ले शुद्ध स्वरूपात उपलब्ध असल्याने 
साबण स्वच्छ व रुंर्वासरशहत असा शमळतो. शशवाय स्ग्लसरीनचे उत्पादन ह्या पद्धतीने थोडे िास्त होते. ह्या 
दोन्ही उत्पादनासाठी एकूण खचग कमी येतो. परुंतु भाुंडवली खचग बराच असतो. 
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६ : साबिाचे प्रकाि 
 

साबणाचे कायग प्रामुख्याने शनमगल करण्याचे असते हे खरे, तरीपण शनरशनराळ्या पशरस्स्थतीमध्ये व 
शवशवध प्रकारच्या कायासाठी एकाच प्रकारचा साबण सवग शठकाणी उपयोर्ी पडत नाही. म्हणून तर प्रत्येक 
कायाचे स्वरूप लक्षात घेऊन शनरशनराळे साबण तयार करण्यात येतात. 

 
शवशवध साबण प्रकाराुंचे वर्ीकरण त्याुंच्या बाह्य रूपावरून करता येईल. ह्या वर्ीकरणाप्रमाणे 

साबणाचे तीन प्रकार म्हणिे (१) घनरूप साबण, (२) अधग द्रवरूप साबण, (३) द्रवरूप साबण. घनरूप 
साबण हा आकायग (plastic) असल्यामुळे त्याला थोड्ा दाबाखाली वाटेल तसा आकार सुलभतेने देता 
येतो. 

 
साबणाच्या ह्या रु्णामुळे साबणाला बार, वड्ा, र्ोल, चौकोनी, दीघग वतुगळाकार असे शकती तरी 

आकषगक आकार देता येतात. त्याचप्रमाणे साबणाचा घट्ट लर्दा शकसून, तासून व अन्य तऱ्हेने साबणाच्या 
काचऱ्या, तास, पत्र्या, कीस, रवाळ दाणे, पूड असे शकती तरी साबणाचे प्रकार बािारात शवकत शमळतात. 
अधग द्रव साबणामध्ये मऊ साबण, थलथली (jelly), पेस्टरूप, िीम (मलईसदृश) साबण ह्याुंचा समावशे 
होतो. द्रवरूप साबण म्हणिे पाण्यामध्ये पूणगतया शवरघळलेला साबण होय. साबणाुंचे हे वर्ीकरण अर्दी 
ढोबळ स्वरूपाचे असे आहे. 

 
साबणाच्या वर्ीकरणाच्या दुसऱ्या पद्धतीप्रमाणे साबणाचा काय उपयोर् करावयाचा आहे, म्हणिे 

साबणाकडून काय अपेशक्षत आहे हे समिून येते. ही पद्धती उशचत व िास्त उपयुक्त आहे. 
 
पुढे शदलेल्या साबण प्रकाराुंची यादी ह्या वर्ींकरणानुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
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साबिाचें णवणवध प्रकाि 

(१) स्नानाचे व प्रसाधनाचे साबण (Toilet): 
 (अ) स्नानाची साबणवडी, 

(इ) पारदशगक साबण, 
(उ) केस धुण्याचे साबण (शपूँ), 

(आ) िादा तेलयुक्त साबण, 
(ई) दाढीचा साबण, 
(ऊ) द्रव साबण. 

(२) आरोग्यकारक व औषधी साबण: 

 (अ) आरोग्यकारक, 
(इ) रोर्प्रशतबुंधक, 

(आ) औषधी साबण, 
(ई) कीटकनाशक. 

(३) घररु्ती कामासाठी साबण: 
 (अ) कपडे धुलाईसाठी, 

(इ) थलथली साबण. 
(आ) साबण पूड, भकुटी, 
 

(४) साबण औद्योशर्क के्षिात: 

 (अ) कापड शर्रण्याुंमध्ये साबण, 
(इ) पाण्याशवना धुलाई. 

(आ) मृदू साबण, 
 

(५) काही अन्य साबण: 

 (अ) घासून स्वच्छ करण्याची पूड, 
(इ) नाशवकाचा साबण. 

(आ) याुंशिकाचा साबण, 

(६) कपडे न धुणारे साबण. 
 

स्नानाचे व प्रसाधनाचे साबि 
 
स्नानाचे व प्रसाधनाचे साबण ह्याुंचा आपल्या शरीराशी प्रत्यक्ष सुंबुंध येत असल्याने त्यामध्ये काही 

शवशशष्ट रु्णाुंची र्रि असते. त्याचप्रमाणे काही दोष कटाक्षाने टाळण्याची आवश्यकता असते. थोड्ाशाच 
साबणाच्या वापराने शरीर स्वच्छ व मुलायम होण्याबरोबर मनही प्रसन्न व्हाव ेही अपेक्षा असते. ह्या दृष्टीने 
साबणाची घडण पुढीलप्रकारे करतात: 

 
१) साबणामध्ये आकषगक रुंर् व मुंद सुर्ुंध ह्याुंचा अन्तभाव करतात. रुंर् व वास ह्याुंची शनवड 

करताना साबणाची वडी सुंपेपय त ते कायम राहाव ेव त्यामध्ये बदल होऊ नये अशी दक्षता घेतात. 
 
२) साबणामध्ये तैल आम्लाुंचे प्रमाण शनदान ६६ टके्क असाव.े 
 
३) साबण अुंर्ाला लावल्यावर मोठ्या बुडबुड्ाुंचा चाुंर्ला फेस देणारा असा असावा. 
 
४) साबण वडीचा आकार आकषगक असावा. 
 



  अनुक्रमणिका 

५) मूळ साबण शुद्ध स्वरूपात असावा. त्यामध्ये पूरक द्रव्ये सकवा भरताडीची द्रव्ये नसावीत. 
त्याचप्रमाणे साबणामध्ये अल्प प्रमाणात सुद्धा मुक्त कॉस्स्टक सोडा सकवा सोडा ॲश असू नये. अल्क 
द्रव्याुंमुळे त्वचेची आर् होते. 

 
६) साबण अुंर्ाला लावल्यावर साबण वडीचा पृष्ठभार् तेवढाच ओला राहावा, परुंतु वडीचा आतील 

भार् मऊ सकवा शलबशलबीत होऊ नये. 
 
साबणामध्ये वरील रु्ण आणण्याच्या दृष्टीने साबणाची शनवड काळिीपूवगक करावी लार्ते. शीत 

पद्धतीने सकवा लहान प्रमाणावर तयार होणाऱ्या साबणापेक्षा मोठ्या कारखान्यामध्ये शुद्ध स्वरूपात तयार 
होणारा साबण िास्त उपयोर्ी पडतो. मोकळी तैल आम्ले घेऊन त्याुंच्या यथायोग्य उदाशसनीकरणाने 
तयार होणारा साबण ह्या दृष्टीने सोईचा असतो. सुर्ुंध व रुंर् ह्याुंचा साबणामध्ये शमलाफ करून शवेटी ते 
शमश्रण साच्यामध्ये घालून शनरशनराळ्या आकाराच्या आकषगक व सोईच्या साबण वड्ा बनशवतात. अशा ह्या 
शवशशष्ट रु्णयुक्त प्रसाधनी साबणाचे उत्पादन व शवतरण खचाचे असल्याने हे साबण साहशिकच थोडे महार् 
पडतात. 

 
जादा तेलयुक्त  ) Superfatted  (सबम्य साबि  

 
स्नानाच्या साबणामध्ये अर्दी अल्प प्रमाणात अल्क असले तरी स्नानानुंतर त्वचेला खरखरीतपणा 

येतो. त्वचेची आर् होते. हे टाळण्यासाठी म्हणिेच स्नानानुंतर त्वचा मऊ राहावी म्हणून साबणातील मुक्त 
अल्क शनस्ष्ट्िय करण्यासाठी साबणामध्ये थोड्ा तेलाचा अन्तभाव करतात. वनस्पतीिन्य तेले ह्या कामी 
वापरता येतील. परुंतु काही कालाुंतराने तेल खवट होते व साबणाचा वास शबघडतो. शर्ऱ्हाइकाला असा 
साबण नको असतो. साबणामुळे त्वचेची िळिळ टाळण्यासाठी स्ग्लसरीनही वापरता येईल. परुंतु 
स्ग्लसरीनचा एक दोष म्हणिे ते िलशोषक (hygroscopic) आहे. साबण त्यामुळे मऊ व ओलसर राहतो. 
साबणामध्ये अल्प प्रमाणात ‘शलस्क् वड पॅराशफन’ सारखे रुंर्, वासशवरशहत खशनि तेल वापरल्याने वरील 
दोष टाळता येतात. शलस्क् वड पॅराशफनचे प्रमाण फारच थोडे म्हणिे १-३ टके्क एवढे पुरते. ह्याच कामी 
वापरण्यात येणारी दुसरी द्रव्ये म्हणिे लॅनोशलन (०·५ ते ५ टके्क) लेशसशथन (१ टक्क्यापय त), पेरोशलअम् 
िेली (२ टक्क्यापय त) ही होत. ह्यापैकी कोणत्याही द्रव्याचा अन्तभाव केल्याने साबणामध्ये कसलेही 
र्ौणत्व येत नाही. उलट, साबणाला चकाकी येते, व हाताला तो शनतळ मुलायम असा लार्तो. साबण 
साच्यामध्ये घालून वड्ा पाडतात तेव्हा तो तडकत नाही. फेस पण मृदू व घन असतो. साबणामध्ये पुष्ट्कळ 
वळेा वरील द्रव्याुंशशवाय अत्यल्प प्रमाणात स्ग्लसरीनचा अन्तभाव करतात, तेव्हा त्याचा उ्ेदलश माि फेस 
लरे्च शवरून न िाता, त्यामध्ये थोडा शटकाऊपणा आणणे हा असतो. 

 
पािदशमक साबि (Transparent Soap) 

 
असे हे साबण खरे म्हणिे पूणग पारदशगक नसतात. सामान्यपणे ते अधगपारदशगक असतात. अन्य 

प्रसाधनी साबणापेक्षा अशा प्रकारच्या साबणामध्ये स्वच्छता करण्याच्या दृष्टीने काही शवशषे रु्ण नसतात. ह्या 
साबणाला थोडी प्रशतष्ठा प्राप्त झालेली आहे ती त्याच्या बाह्य आकषगक रूपामुळे. साबणाच्या पृष्ठभार्ावरील 
शझलाई, चमकदारपणा, रुंर् व अधगपारदशगकता ह्या बाह्य रु्णाुंमुळे, तो ग्राहकाुंना मोह पाडतो. साबणामध्ये 
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हे सारे बाह्य रु्ण आणण्यासाठी शनर्ममतीखचग वाढतो आशण पशरणामी साबण महार् पडतो. म्हणूनच ह्या 
साबणाला श्रीमुंताुंचा साबण असेही म्हणतात. 

 
अशा साबणासाठी शनवडावयाची तेले व मेदे ह्याुंमध्ये सुंतृप्त तैल आम्ले ही तुलनेने कमी रेणू भाराची 

सुंतृप्त तैल आम्ले, हायड्रॉस्क्सल (OH) र्टयुक्त तैल आम्ले असावी लार्तात, साबणामध्ये पारदशगकत्व 
येण्याच्या दृष्टीने ही द्रव्ये उपकारक असतात. खोबरेल, ताडफळाचे तेल, ऑशलव्ह तेल, चरबी, एरुंडीचे 
तेल, रोशझन ह्याुंचा अशा साबणाच्या शनर्ममतीमध्ये उपयोर् करतात. शशवाय तेले नसलेली अन्य द्रव्ये 
साहाय्यक द्रव्ये म्हणून वापरतात. ती म्हणिे इशथल आल्कोहोल, स्ग्लसरीन, साखरेचा पाक. पारदशगकता 
वाढशवण्यासाठी ह्या द्रव्याुंची पुष्ट्कळ मदत होते. शवशवध साधनद्रव्याुंचे परस्पर प्रमाण ठरशवताना 
पारदशगकता, चमकदारपणा, स्वच्छता करण्याचे रु्ण ह्याुंचा सुयोग्य मेळ घालावा लार्तो. 

 
पारदशगक साबण सामान्यपणे, समशीतोष्ट्ण पद्धतीने तयार करण्यात येतो. ह्या साबणाुंचे दोन पाठ 

डॉ. िे. िी. काणे ह्याुंच्या पुस्तकावरून पुढे शदलेले आहेत. तैल पदाथग ह्या घटक द्रव्याुंच्या शकमान व 
कमाल मयादा शदलेल्या आहेत. त्यावरून घटक द्रव्याुंचे स्वरूप व प्रमाण ह्याशवषयी कल्पना येईल. 

 
कोष्टक क्र  .६.१  

तैल प्रकाि 
शेकडा प्रमाि 

मयादा टके्क 
पाठ १ पाठ २ 

चरबी ४२ ४० ३० ते ७५ 

खोबरेल/पामबीि तेल ४२ ३५ १० ते ४५ 

एरुंडी तेल – १० १० ते २० 

रोशझन १६ १५ १० ते २० 
 
शमश्रणातील एरुंडीचे तेल व रोशझन ह्याुंचे एकूण प्रमाण ३० टक्क्याुंपेक्षा िास्त असू नये. नाहीतर 

साबण शचकट व कमी फेस देणारा होतो. सवग तेलप्रकाराुंच्या शमश्रणाचे िेवढे विन होते, त्याच्या साधारण 
५ टके्क एवढा साखरेचा पाक (५० टके्क पाणी, ५० टके्क साखर), ४७ टके्क ‘शमशथलेटेड स्स्परीट’ (शवप्रकृत 
आल्कोहोल), व १ ते २ टके्क स्ग्लसरीन ही द्रव्ये. वापरतात. तैल पदाथांच्या शहशबेाने आवश्यक तेवढेच 
कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण साबणीकरणासाठी वापरण्यात येते. साबणासाठी लार्णारा कच्चा माल शुद्ध 
स्वरूपात असावा लार्तो, त्यामध्ये कसलीही अशुद्धी नसावी. साबणशनर्ममतीच्या एका कृतीप्रमाणे तैल 
पदाथाव्यशतशरक्त अन्य घटक व कॉस्स्टक सोडा एकि शमसळून त्यामध्ये सुयोग्य तेलशमश्रण थोडे थोडे 
ओतून सारखे ढवळीत राहाव ेलार्ते. साबण तयार होत असताना तपमान थोडे वाढते. साबणीकरण परेु 
झाले म्हणिे सवग शमश्रण स्वच्छ पारदशगक बनते. त्यावळेी त्या शमश्रणामध्ये मुंद सुर्ुंधी द्रव्ये व रुंर् द्रव्ये 
शमसळतात. शमश्रण थोडे थुंड झाल्यावर साच्यामध्ये ओततात. साच्यामध्ये शमश्रण परेु थुंड झाल्यावर घट्ट 
होते. घट्ट झालेल्या साबणाचे कापून ठोकळे बनशवतात. हे ठोकळे पुढे बुंशदस्त खोलीमध्ये घडवुंचीवर ठेवनू 
त्यावरून ३० ते ३५ से. तपमान असलेल्या र्रम हवचेा फवारा सोडतात. ह्या योिनेमुळे बराचसा 
आल्कोहोल शनघनू िातो. हवबेरोबर िाणारा काही आल्कोहोल परत शमळशवण्यासाठी युंियोिना करता 
येते. साबणाचे ठोकळे कापून त्याुंच्या वड्ा बनशवतात. नुंतर त्या आठवडाभर वाळू देतात. ह्या अवधीमध्ये 
आणखी काही आल्कोहोल शनघून िातो. ह्या सवग कायगिमामध्ये साबणाचे आकारमान सारखे घटत िाते. 



  अनुक्रमणिका 

शवेटी साबणाचा खडबडीत भार् सारखा केल्यावर साबणावर एक प्रकारची चकाकी येते. वडीवर पुढे छाप 
मारतात. काही शदवसाुंनी साबणामध्ये आवश्यक ती पारदशगकता येते. शवेटी आल्कोहोलने शभिशवलेल्या 
कपड्ाने पुसून घेतल्यावर साबण पूणग शझलईदार बनतो. 
 

पारदशगक साबणामध्ये आल्कोहोलचा वापर ही एक िादा खचाची बाब आहे. आल्कोहोल न 
वापरताही पारदशगक साबण बनशवण्याच्या काही कृती पेटुंट (अग्रहक्क) केलेल्या व अप्रकाशशत अशा आहेत. 
अथातच त्यामध्ये उत्पादनखचग कमी येतो. 

 
दाढीचा साबि 

 
दाढीचा साबण हा दोन प्रकारचा असतो. एक म्हणिे घनरूप आशण दुसरा ‘िीम’ (दुधाच्या 

मलईसारखा) स्वरूपामध्ये. घनरूप साबणाचे उपप्रकार म्हणिे वडी, र्ोल दुंड आशण पूड हे होत. दाढीच्या 
िीममध्ये पण दोन उपप्रकार आहेत. एक म्हणिे िशच्या साहाय्याने वापरावयाचे; तर दुसरे िीम 
वापरताना िशची र्रि (brushless cream) लार्त नाही. दाढीचा साबण काय सकवा दाढीचे िीम काय, 
दाढी करणे सुलभ व सुखकारक व्हाव े म्हणनू त्यामधील घटक द्रव्ये काही प्रमाणात इतर साबणाुंहून 
शनराळी असावी लार्तात. दाढीच्या साबणासाठी घटक द्रव्याुंची म्हणिेच साधन-द्रव्याुंची शनवड करताना 
अशा साबणापासून काय अपेक्षा आहेत हे ध्यानात घ्याव ेलार्ते. अशा प्रकारच्या साबणाब्दललच्या अपेक्षा 
म्हणिे– 
 

(१) साबणामुळे दाढीची त्वचा लवकर शभिणे आशण साबणाचा लरे्च फेस येणे. 
 
(२) साबणाचा फेस घन व मलईसारखा लहान लहान बडुबुड्ाुंचा असणे. 
 
(३) दाढीवरील फेस दाढी होईपय त वाळता कामा नये सकवा शवरताही कामा नये. 
 
(४) साबणामुळे दाढीच्या त्वचेची आर् होऊ नये. त्याचप्रमाणे वस्तऱ्याच्या पात्याने दाढीच्या 

त्वचेशी घषगण न होता वस्तरा दाढीवरून सहितेने शफरला पाशहिे. दाढीनुंतर त्वचा मऊ व मुलायम 
राशहली पाशहिे. 
 

(५) वापरण्याला सोईचा व्हावा म्हणून साबण मऊ असावा; परुंतु लवकर तो शझिून िाऊ नये. 
 
स्नानाच्या साबणाचे रु्ण ह्या दृष्टीने कसे अपुरे पडतात हे ध्यानात येईल. 
 
दाढीच्या साबणामध्ये वरील अपेशक्षत रु्ण आणावयाचे तर अल्क म्हणून कॉस्स्टक पोटॅश शनदानपक्षी 

कॉस्स्टक पोटॅश व कॉस्स्टक सोडा ह्याुंचे शमश्रण वापरणे आवश्यक असते. स्स्नग्ध पदाथग म्हणून खोबरेल, 
पामबीि तेल, चरबी, हायड्रोिशनत तेले, पामतेल व स्स्टअशरक आम्ल वापरल्याने पाण्यात सहि 
शवरघळणारा व भरपूर फेस देणारा साबण तयार होतो. काही प्रमाणात (३ ते ५ टके्क) मुक्त स्स्टअशरक आम्ल 
व थोडे स्ग्लसरीन वापरल्यास फेस मलईुंसारखा घन होण्यास मदत होते. बाभळीचा सडक, रार्ाकाुंथ 
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(tragacanth gum) सडक त्यामध्ये थोड्ा प्रमाणात वापरल्याने साबण मऊ असला तरी लवकर शझित 
नाही. 

 
साबिाची पूड 
 

साबणाची पूड ही कोरडी असते. शतची कृती इतर दाढीच्या साबणासारखीच असते. म्हणिे ती 
तयार करण्यासाठी शमश्र अल्कयुक्त साबणच लार्तो. परुंतु त्यामध्ये कॉस्स्टक सोड्ाचे प्रमाण िास्त आशण 
कॉस्स्टक पोटॅशचे प्रमाण कमी असते. साबण पूणग शनिगल करून त्याची बारीक पूड करण्यात येते. 
दाढीसाठी अशा साबणाचा उपयोर् पूवी करीत असत. 

 
दाढीच्या क्रीम्स 

 
प्रवाही व मलईसदृश घन अशी दोन प्रकारची िीम्स नम्य नळीमध्ये उपलब्ध असतात. त्यापकैी एक 

नम्य नळीतून थोडेसे बाहेर काढून दाढीच्या िार्ी लावल्यावर ओल्या िशने िीमचा घन व शवपुल फेस दाढी 
करावयाच्या िारे्वर पसरशवला िातो. िीमच्या वापराने दाढीच्या साबणाब्दललच्या अपेक्षा पूणग झाल्या 
पाशहिेत. अशा िीममधील महत्त्वाचा रु्ण म्हणिे ती वापरावयाला सोईची असतात. त्याुंच्या उत्पादनाच्या 
एका पाठा (डॉ. िे. िी. काणे) प्रमाणे स्स्नग्ध पदाथांचे प्रमाण ८० टके्क स्स्टुंअशरक आम्ल, १० टके्क खोबरेल 
व १० टके्क चरबी असे असते. ह्यापकैी खोबरेल व चरबी ह्याुंचे कॉस्स्टक सोड्ाने साबणीकरण करून 
त्यामध्ये स्स्टअशरक आम्लाचा पोटॅश-साबण एकि शमसळतात. तयार होणाऱ्या शमश्रणामध्ये साधारणतः ३ ते 
५ टके्क मुक्त स्स्टअशरक आम्ल ठेवण्यात येते. िीममध्ये एकूण साबणाचे प्रमाण ३० ते ४० टके्क एवढेच असते. 
पाण्यामध्ये ह्या साबणाचे एकिीव शमश्रण केल्याने िीम बनते. िीममध्ये चाुंर्ला प्रवाहीपणा व अन्य रु्ण 
आणण्यासाठी एकूण िीमच्या ५ टके्क स्ग्लसरीन आशण अल्प प्रमाणात बोरॅक्स (टाकणखार), खशनि तेले, 
सुर्ुंधी द्रव्ये ह्याुंचा त्यामध्ये अन्तभाव करतात. 

 
ब्रशणशवाय वापिावयाचे क्रीम 

 
ह्या प्रकारचे िीम म्हणिे चेहऱ्याला लावावयाचे ‘स्नो’ असते त्या तऱ्हेचे. हे िीम प्रकार पायस 

(emulsion) ह्या वर्ामध्ये मोडतात. पायस द्रव्ये दोन िातींची असतात. एक म्हणिे ‘तैल कें दे्र’ युक्त दुधाळ 
पाणी (oil in water o/w) उदाहरणाथग, दूध. दुसरे म्हणिे, ‘िलकें दे्र’ युक्त दुधाळ तेले (water in oil 
w/o). उदाहरणाथग, लोणी. दाढीसाठी पशहल्या िातीचे पायस िीम वापरतात. त्यामध्ये १५ टके्क 
पोटॅशशअम् साबण वापरतात. अलीकडे कॉस्स्टक पोटॅशऐविी राय इथेनॉल अशमन, हे अल्क द्रव्य वापरून 
बनशवलेल्या साबणाचाही उपयोर् करण्यात येऊ लार्ला आहे. हे िीम म्हणिेच पायस द्रव्य बोटाुंनी 
चेहऱ्याला लावल्यानुंतर दाढीची त्वचा ओली होणे, वस्तऱ्याचे पाते सहि घषगणाशवना शफरणे आशण त्वचेला 
सौम्य असणे हे सारे रु्ण त्या िीममध्ये आवश्यक असतात. अशा िीममध्ये ह्या दृष्टीने लॅनोशलन. खशनि 
तेल, बोरॅक्स ह्याुंचाही पुरेशा प्रमाणात अन्तभाव करतात. 

 
दोन्ही प्रकारच्या िीम्समध्ये सवग घटक एकिीव व एकसुंध राशहले पाशहिेत व पृथक पृथक न होता 

नम्य नळीतून थोड्ाशा दाबाने सहि बाहेर याव े व पत्र्याची नम्य नळी र्ुंिू नये वर्ैरे र्ोष्टींकडे ‘पाठ’ 
ठरशवताना उत्पादकाुंनी लक्ष देणे अशतशय आवश्यक असते. 
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केस धुण्याचे प्रवाही साबि  ) शँपू( 
 
शपूँ लावनू केस धुऊन काढल्यावर केस स्वच्छ, मऊ, चमकदार व िार्च्या िार्ी सहि बसणारे 

असाव ेअशी चाुंर्ल्या शपूँब्दलल अपेक्षा असते, त्याचप्रमाणे शपूँ केसाुंना लावल्यावर केस लवकर ओले होणे 
व नुंतर केस धुताना पाण्याबरोबर शपूँ सहि शनघनू िाणे असे रु्ण चाुंर्ल्या शपूँमध्ये असाव ेलार्तात. शपूँ 
हा द्रवरूप सकवा मलईसारखा दाट असा असतो. शपूँमध्ये मुख्यतः खोबरेलचा पोटॅशशअम् साबण वापरतात. 
त्याचे प्रमाण शकेडा २० ते ३० टके्क असते. खोबरेलच्या साबणाने केस कोरडे व रुक्ष होतात. शपूँमध्ये 
एरुंडीचे तेल अथवा शलनसीड तेल ह्याुंच्या साबणाुंचा अन्तभाव केल्याने हा दोष टाळता येतो. खोबरेलमध्ये 
असणाऱ्या काही तैल आम्लाुंचे (C₈ ते C₁₂) साबण डोळ्याुंना झोंबतात. खोबरेलमधील बरीचशी तैल आम्ले 
प्रभािी उध्वगपातन पद्धतीने आता वरे्ळी करून घेतात. वरील तैल आम्ले (C₈ ते C₁₂) वरे्ळी काढून 
उरलेल्या तैल आम्लाुंचा साबण वापरल्यास डोळ्याुंना िास होत नाही. अशा साबणाच्या शपूँना केव्हा केव्हा 
‘अश्रुशवना शपूँ’ (tearless shampoo) असेही म्हणतात. 

 
शपूँसाठी पोटॅशशअम् साबणाऐविी मॉनो सकवा राय इथेनॉल अशमन साबण वापरल्याने चाुंर्ला शपूँ 

तयार होतो. त्यामुळे केस रुक्ष होत नाहीत. शपूँमध्ये ह्याशशवाय थोड्ा प्रमाणात शवपलु फेस देणारी द्रव्ये 
पशररक्षक (preservative) द्रव्ये, शपूँ दाट करणारी द्रव्ये, रुंर्-वास द्रव्ये वापरली िातात. केसाुंतील कोंडा 
शनघून िाण्यासाठी काही औषधी द्रव्ये व केस चमकदार, मुलायम व टवटवीत करणारी आशण केसाुंना एक 
प्रकारचा शिवुंतपणा आणण्यासाठी काही शवशशष्ट साहाय्यक द्रव्याुंचा अन्तभाव करावा लर्तो. 
 

अलीकडे काही शपूँमध्ये साबणाऐविी सुंश्लेशषत शनमगलक वापरतात. सुंश्लशेषत शनमगलकाुंची 
कायगक्षमता साबणापेक्षा िास्त असते. परुंतु त्यामध्ये एक दोष म्हणिे त्यामुळे केस काहीसे रुक्ष होतात. 

 
द्रव साबि 

 
द्रव साबण सकवा द्रवरूप साबण हे खरे म्हणिे पाण्यात शवरघळलेल्या साबणाचे द्रावण असल्याने 

त्याुंना ‘िलरूप’ साबण म्हणणे कदाशचत िास्त सयुशक्तक होईल. अशा ह्या िलरूप साबणाचे बऱ्याच 
शठकाणी वापर असल्याने त्याुंना पुष्ट्कळ मार्णी असते. कारखाने, सावगिशनक िार्ा, हॉटेले ह्या शठकाणी 
त्याचप्रमाणे घरीसुद्धा िलरूप साबणाचा उपयोर् करता येतो. िलरूप साबण बारीक तोंडाच्या काचेच्या 
चुंबूमध्ये भरून तो हात धुण्याच्या वॉश बसेीन (प्रक्षालन पाि) िवळ टाुंर्नू ठेवलेला असतो. चुंबू उलटा 
करता येईल अशा प्रकारच्या शबिार्रीमध्ये अडकशवलेला असतो. चुंबू उलटा करून पाशहिे तेवढाच 
िलरूप साबण हातावर घेता येतो. हात सोडल्यावर चुंबूपाि परत विनाने आपोआप सुलट होते. ह्या 
रचनेमुळे साबण वाया िात नाही. पाशहिे तेवढाच तो हातावर घेता येतो. ही योिना पुष्ट्कळ शठकाणी 
सोईची असते. 
 

िलरूप साबण हा स्वच्छ, पारदशगक, उत्तम फेस देणारा, शनमगलक म्हणून चाुंर्ल्या दिाचा, 
त्वचेला चाुंर्ला सौम्य आशण चुंबूच्या बारीक शछद्रातून सहि बाहेर पडेल इतपत पातळ असावा. िलरूप 
साबणाब्दललच्या ह्या अशा अपेक्षा असतात. द्रव साबणामध्ये हे रु्ण येण्याच्या दृष्टीने सोशडअम् साबणाऐविी 
पोटॅशशअम् साबण िास्त उपयुक्त असतो. अशा साबणामध्ये खोबरेलबरोबर रोशझन, एरुंडीचे तेल, शलनसीड 
तेल ह्याुंचा स्स्नग्ध पदाथग म्हणून उपयोर् करतात. िलरूप साबण स्वच्छ चमकदार व्हावा म्हणून त्यामध्ये 
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साखर, आल्कोहोल, सकवा स्ग्लसरीन ह्याुंचा थोड्ा प्रमाणात अन्तभाव करतात. त्वचेची िळिळ 
टाळण्यासाठी स्ग्लसरीनबरोबर बोरॅक्सचा समावशे केलेला असतो. 

 
िलरूप साबणामध्ये आणखी एक दोष सुंभवतो. तो म्हणिे, साबणाचे िलीय अपघटन होऊन 

अल्क द्रव्ये (ह्या शठकाणी कॉस्स्टक पोटॅश) व तैल आम्ले थोड्ा प्रमाणात वरे्ळी वरे्ळी होणे. िलरूप 
साबणामध्ये पोटॅशशअम् क्लोराईड घातल्याने तो दोष टाळता येतो. शशवाय त्यामुळे साबण थोडा िास्त 
प्रवाही व पातळ राहतो. 

 
िलरूप साबणासाठी म्हणिेच द्रव साबणासाठी लार्णारा पोटॅशशअम् साबण सामान्यपणे 

‘समशीतोष्ट्ण पद्धतीने तयार करण्यात येतो. साबण तयार होत आला म्हणिे त्यामध्ये साहाय्यक द्रव्ये 
घालून साबण तयार करतात. सुफेनीय, पाण्यामध्ये १५ ते २० टके्क हा साबण घालून द्रव साबण बनशवतात. 
हा द्रव साबण थुंड झाल्यावर त्यामध्ये सुर्ुंध व रुंर् द्रव्ये घालतात. द्रव साबण शकतीही शदवस राशहला सकवा 
त्यामध्ये अल्प प्रमाणात अल्क द्रव्य शनमाण झाले तरी रुंर् व वास ह्यामध्ये बदल होऊ नये. त्याचप्रमाणे ह्या 
द्रव्याुंमुळे द्रव साबणात र्ढूळपणा येऊ नये, ह्या दृष्टीने रुंर्, वास ह्या द्रव्याुंची शनवड केली िाते. 

 
तयार झालेला द्रव साबण थुंड िारे्मध्ये काही शदवस ठेवनू शवेटी र्ाळून घेतल्यावर स्वच्छ होतो. 

अलीकडे द्रव साबणामध्ये सुंश्लेशषत शनमगलक साबणाऐविी वापरण्यात येऊ लार्ले आहेत. 
 
ह्या द्रव साबणाचा हात धुण्याशशवाय काही अन्य कायासाठी वापर केला िातो. फरशी धुण्यासाठी 

सकवा आर्बोटीवरील व आर्र्ाड्ामधील बैठकीच्या िार्ा घासून घासून धुण्यासाठी द्रव साबणाचा 
उपयोर् करतात. केव्हा केव्हा ह्या साबणामध्ये िुंतुनाशक द्रव्याुंचा अुंतभाव करून, ते कारखाने, 
हॉस्स्पटल, दवाखाने ह्या शठकाणची फरशी सकवा लादी शनि तुक व स्वच्छ करण्यासाठीही वापरतात. 

 
आिोलयकािक व औषधी साबि 

 
शरीर आरोग्यसुंपन्न करण्यासाठी शरीराची बाह्य त्वचा, घाम-मळशवरशहत व स्वच्छ करण्याची 

र्रि असते. हे कायग स्वच्छ पाण्याने आुंघोळ करून पार पाडता येते. पाण्याने त्वचेवरील बराच घाम, मळ 
शनघून िातो. काही रोर्कारक सूक्ष्मिीवी माि अुंर् चोळताना सहिपणे शनघून िातील तेवढेच. परुंतु 
साबण वापरल्याने माि त्वचेवरील सूक्ष्मिीवी शनघून तरी िातात सकवा त्याुंची वाढ तरी खुुंटते. सामान्यपणे 
साबण वापरल्याने आवश्यक तेवढे आरोग्य साुंभाळता येते. 

 
काही व्यक्तींच्या बाबतीत सतत साबण वापरल्याने त्वचेला इिा होते. अशी सुंवदेनशील त्वचा 

असणाऱ्या थोड्ा व्यक्तींनी साबण न वापरणे शहतावह असते. 
 

साबणात िास्त काबगन अणूुंच्या तैल आम्लाुंऐविी कमी काबगन (C₈ ते C₁₀) अणू असलेली तैल 
आम्ले वापरल्यास ते साबण सूक्ष्मिीवींच्या बाबतीत िास्त प्रभावी असल्याचे आढळून आलेले आहे. 
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औषधी साबि 
 
कुं ड, खरूि वर्ैरे त्वचारोर् सूक्ष्मिीवीसुळे झाले असल्यास, नुसते पाणी सकवा स्नानाचा साबण ही 

त्याुंच्या शनमूगलनासाठी अपरुी पडतात. त्यासाठी कोणते तरी प्रभावी ‘िुंतुघ्न’ म्हणिे िुंतुनाशक द्रव्य 
वापरणे आवश्यक असते. िुंतुघ्न द्रव्याचा अुंतभाव केलेल्या साबणाुंना ‘औषधी साबण’ म्हणता येईल. अशा 
साबणाुंमध्ये शवशषे र्रिेनुसार शफनॉल (कारबॉशलक आम्ल), िेसॉल, शिओसोट ऑइल (डाुंबर तेल), 
फामास्ल्डहाइड, इसेस्न्शयल ऑइलस् (बाष्ट्पनशील तेले), पायरेथ्रम, सशॅलशसशलक आम्ल, आयोशडन, 
िोशमन, पाऱ्याचे (पारद) क्षार, तसेच शफनॉलचे नवीन सुंश्लेशषत सुंयुरे् ह्याुंपैकी एक सकवा अशधक द्रव्याुंचा 
समावशे करतात. नेमक्या कोणत्या कामासाठी साबण वापरावयाचा आहे, त्यावरून िुंतुघ्न द्रव्याचे स्वरूप 
आशण प्रमाण ठरशवतात. 

 
शीतपद्धतीने सकवा समशीतोष्ट्ण पद्धतीने साबण तयार होत असतानाच त्यामध्ये वरील िुंतुनाशक 

द्रव्याुंपैकी िरूर ती द्रव्ये योग्य प्रमाणात शमसळून साबण घट्ट होऊ देतात. पूणग उत्कलन पद्धतीने तयार 
झालेला साबणही वापरता येतो. साबणाबरोबर वरील औषधी द्रव्ये शमसळून शमश्रणयुंिामध्ये एकिीव 
केल्यावर मर् हा औषधी साबण तयार होतो. ह्यापैकी उल्लेखनीय साबण िाती म्हणिे ‘रोर्प्रशतबुंधक’ 
(sanitary) व ‘कीटकनाशक’ (insecticide) ह्या होत. 

 
िोगप्रणतबंधक 

 
रोर्प्रशतबुंधक म्हणिे आरोग्यकारक साबणामध्ये िेसॉल, शिसशलक आम्ल, पाइन तेल (pine oil) 

वर्ैरे द्रव्याुंचा अुंतभाव करून रोर्प्रशतबुंधक साबण बनशवतात. हे साबण द्रव, पायस, पेस्ट सकवा पूड अशा 
शनरशनराळ्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध असतात. 

 
कीटकनाशके 

 
कीटकनाशक द्रव्याुंचे कृशष के्षिामध्ये फार मोठे महत्त्व आहे. शतेामध्ये सकवा फळबारे्मध्ये कीड 

(Pest), कीटक (insect) ह्याुंचा प्रादुभाव झाल्यास धान्याची व फळाुंची नासाडी होते. हा उपद्रव 
टाळण्यासाठी कीड-कीटकनाशक द्रव्याुंचा वापर करतात. कीटकनाशके कीड व कीटक ह्याुंचा नाश 
करतात. तेव्हा धान्य सकवा फळे ह्याुंना अपाय होत नाही. अडचण येते ती कीटकनाशके कीटकापय त कशी 
पोचवावयाची ही. कीटकनाशक द्रव्ये म्हणिे पायेथ्रम, शनकोशटनचे शवशवध क्षार, ताुंबे व आरसेशनक ह्याुंचे 
क्षार व शवशषेतः सुंश्लशेषत प्रभावी कीटकसुंहारक द्रव्ये ही होय. 

 
साबणाच्या पाण्यामध्ये ही द्रव्ये घालून चाुंर्ली धुसळली म्हणिे एकसुंध दुधाळपायस (emulsion) 

बनते. पायसामध्ये कीटकनाशक द्रव्याुंचे शवकीणगन (dispersion) होते. हे पायस-शमश्रण नुंतर पुंपाच्या 
साहाय्याने शतेीवर सकवा फळझाडाुंवर फवारले िाते. ह्यामध्ये साबणाचे नेमके कायग कोणते? साबणाचा 
तसे पाहता, शनमगलक म्हणनू सकवा स्वतुंिपणे कीटकनाशक म्हणनू फारसा उपयोर् नसतो. साबणाचा 
मुख्य उपयोर् होतो तो ‘आद्रगताकारक’ (wetting agent) म्हणून. साबणाच्या आद्रगताकारक रु्णामुळे 
कीटकनाशके झाडावर, फळाुंवर, धान्यावर सहि पसरण्यास व तेथे शचकटून राहाण्यास मदत होते. 
त्याचप्रमाणे कीटकनाशकयुक्त पायसाचा प्रत्यक्ष सुंबुंध येतो तेव्हा कीड, कीटक त्यामध्ये शभितात. त्यामुळे 
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त्याुंच्या शरीरावरील सुंरक्षक स्स्नग्ध पदाथाच्या कवचथरामधून कीटकनाशके आत िातात. त्यामुळे नुंतर 
कीडकीटक नाश पावतात. 

 
घिगुती कामासाठी साबि 

 
मशलन कपडे घरातच धुण्यासाठी बहुधा साबण वापरण्यात येतात. साबणाुंमध्ये पूरक साहाय्यक व 

भरताडीची द्रव्ये कमीिास्त प्रमाणात शमसळून ते तयार करतात. तसेच हे साबण शनरशनराळ्या आकारामध्ये 
व स्वरूपामध्ये उपलब्ध असतात. ह्या साऱ्या साबण प्रकारातील काही साबण ‘प्रमाशणत’ (Standard) 
असतात; तर काही प्रमाशणत दिापेक्षा बऱ्याच कमी सकवा हलक्या दिाचे असे असतात. 

 
अशा साबणामधील बार साबण हा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. त्याशशवाय िेली (jelly) म्हणिे 

‘थलथली’ साबण आशण चकत्या, कीस, पूड ह्या स्वरूपामध्येही साबण तयार करतात. शवशुद्ध (genuine) 
साबणबारामध्ये कमीत कमी ६७ टके्क शनिगल साबण आशण ३० टके्क िलाुंश असतो. साबणपुडीमध्ये माि 
िलाुंश बराच कमी म्हणिे २ टके्क एवढाच असतो. 

 
कपडे धुण्याच्या साबणबारामध्ये सामान्यपणे पूरक, साहाय्यक द्रव्याुंचा अुंतभाव करतात. त्यात 

शनिगल साबणाचे प्रमाण शकमान ५० टके्क असल्यास त्या साबणाला प्रमाशणत साबण म्हणून मान्यता शमळते. 
परुंतु पूरक, साहाय्यक द्रव्याुंव्यशतशरक्त केवळ विन वाढशवण्याच्या दृष्टीने भरताडी द्रव्याुंचा समावशे केल्याने 
शनिगल साबणाचे प्रमाण आणखीच कमी म्हणिे ३० ते ४० टके्क एवढेच भरते. असा साबण हा कमी दिाचा 
मानला िातो. अशा हलक्या दिाच्या साबणाला भारतीय मानक सुंस्थेची मान्यता नसते. तरी पण हा 
साबण स्वस्त असल्याने त्याला ग्रामीण भार्ामध्ये शर्ऱ्हाईक शमळते. 

 
बािारात शमळणारे साबणबार हे मुख्यतः दोन रुंर्ाुंचे म्हणिे पाुंढरे व शपवळे असे असतात. त्याुंमध्ये 

मयाशदत प्रमाणात पूरक व साहाय्यक द्रव्ये असतात व त्यामधील शनिगल साबणाचे प्रमाण शकमान ५० टक् के 
असते हे पूवीच आलेले आहे. शपवळे साबणबार हे पाुंढऱ्या साबणबारासारखेच असतात. परुंतु शपवळ्या 
साबणबाराुंच्या शनर्ममतीमध्ये, त्यासाठी लार्णाऱ्या तेलाचा काही भार् रोशझन हे आम्लयुक्त द्रव्य वापरून 
भरून काढतात. त्यामुळेच रोशझनचा शपवळा रुंर् साबणामध्ये उतरतो. काही वळेा साबणातील एकूण तैल 
घटकाुंच्या ५० टके्क एवढा भार् रोशझनचा असतो. 
 

रोशझनयुक्त शपवळा साबणबार थोडासा स्वस्त पडतो हे खरे; परुंतु त्यामधील उशणवाही लक्षात 
घ्याव्या लार्तात. हे साबण पाण्यामध्ये िास्त शवरघळत असल्याने काही वळेा साबण शनष्ट्कारण िास्त 
शझितो आशण वाया िातो. शशवाय साबणाच्या शचकटपणामुळे साबण कपड्ावर घासल्यानुंतर 
पाण्याबरोबर साबण शनथळून िायला वळे लार्तो. 
 

साबण तयार करण्याच्या भाुंड्ाुंमध्ये साबण तयार होत असतानाच अन्य घटक द्रव्ये त्यामध्ये 
चाुंर्ली शमसळतात. असा हा साबण साधारण िाड लापशीसारखा काहीसा प्रवाही असतानाच चाुंर्ला 
ढवळून नुंतर तो लाकडी सकवा लोखुंडी साच्यामध्ये ओततात. प्रवाही साबण साच्यामध्ये असतानाच थुंड 
होतो व थोड्ा शदवसाुंनी तेथेच साबण घट्ट म्हणिेच दृढ होतो. साबणाचा घट्ट लर्दा नुंतर साच्यातून बाहेर 
काढतात. ह्या दृढ साबण लर्द्याचे बारीक तारेच्या साहाय्याने उभे आडव े छेद घेऊन साबणबार सकवा 
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साबणवडी अशा आकाराचे तुकडे करतात. साबण तुकडे ओलसर असल्याने ते वाळवाव ेलार्तात. नुंतरच 
साबणबाराुंवर व व वड्ाुंवर छाप मारून कार्दामध्ये रु्ुंडाळून शविीला ठेवतात. 

 
साबि चकत्या, कीस वगैिे 

 
साबण हे बाराुंप्रमाणेच अन्य (चकत्या, कीस वर्ैरे) स्वरूपात पूवी बािारात मोठ्या प्रमाणावर 

शमळत असत. साबणाचा ठोकळा घेऊन योग्य ती शकसणी वापरून त्याच्या चकत्या, कीस वर्ैरे साबण 
प्रकार बनशवता येतात. हे साबण प्रकार चाुंर्ले वाळशवल्यानुंतर पॅकबुंद करण्यात येतात. त्यामधील घटक 
द्रव्याुंचा प्राशतशनशधक पाठ पढुीलप्रमाणे असतो: 
 

शनिगल साबण— ५०-६० टके्क 
टेरासोशडअम् पायरोफॉस्फेट— १५ टके्क 

सोशडअम् शसशलकेट— ७ टके्क 

सोडाॲश (शनिगल धोबीखार)— ८ टके्क 
िलाुंश– १०-२० टके्क 

 
अशा ह्या साबण प्रकाराुंचा पषृ्ठभार् तुलनेने बराच मोठा असल्याने पाण्यामध्ये ते सहि व लवकर 

शवरघळतात. साबणाच्या पाण्यामध्ये मशलन कपडे काही काळ शभित ठेवल्याने, कपड्ाुंना साबण चाुंर्ला 
लार्तो. बार साबण कपड्ाुंवर घासण्याचे श्रम वाचतात. नळाचे भरपूर पाणी असले तरच ही सोय उपलब्ध 
होते. 

 
रेशमासारखे नािूक व शकमती धाग्याुंचे कपडे धुवावयाचे असल्यास शवशुद्ध साबणाच्या चकत्या 

सकवा कीस वापरतात. साबणामध्ये पूरक सकवा अन्य द्रव्ये कटाक्षाने टाळावी लार्तात. शनिगल साबण 
साधारण ८० टके्क व िलाुंश २० टके्क असे प्रमाण ह्या शवशुद्ध साबणामध्ये ठेवण्यात येते. 

 
साबिपूड-भुकटी 
 

साबणपूड ही मुख्यत: शवतळलेल्या प्रवाही साबणापासून बनशवतात. एका र्ोल शफरत्या 
नळकाुंड्ावर शवतळलेला साबण फवारून, त्याचा पातळ थर थुंड झाल्यानुंतर खरडून काढतात. 
साबणपूड शमळते ती अशी. दुसरी एक पद्धत म्हणिे, शवतळलेल्या प्रवाही साबणाचा बारीक फवारा एका 
बुंशदस्त मोठ्या भाुंड्ामध्ये सोडतात. पुढे ते बारीक तुषार थुंड झाल्यावर घट्ट होतात आशण भाुंड्ाच्या 
तळाशी भकुटीच्या स्वरूपामध्ये िमा होतात. साबण भकुटीमध्ये िलाुंश दोन टक्क्याुंपेक्षा िास्त नसतो. 
आरुंभी ही पूड अर्दी कोरडी असली तरी हवतेील आद्रगता शोषनू घेऊन पुढे पुडीच्या र्ोळ्या होण्याची 
शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी मूळ साबणामध्येच सोडा ॲश, सोशडयम् शसशलकेट, सोशडयम् सल्फेट 
ह्याुंचा थोड्ा प्रमाणात समावशे करतात. मूळ साबणामध्ये व नुंतर साबणपुडीमध्ये असणारे हे घटक 
हवमेध्ये दमटपणा म्हणिे थोडी आद्रगता असली तरी ती आद्रगता प्रथम शोषनू घेतात. परुंतु ते ओले होत 
नाहीत. िलाुंश आत्मसात केल्यावर ह्या घटकाुंचे कोरड्ा स्फशटकामध्ये रूपाुंतर होते. साबणाची पूड 
त्यामुळे कोरडीच राहते. पुडीच्या र्ोळ्या होत नाहीत. 
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साबण चकत्या, कीस, पूड हे साबण पूवी बरेच रूढ होते. अलीकडे माि त्याुंची िार्ा बािारात 
शमळणाऱ्या शवशवध प्रकारच्या सुंश्लेशषत शनमगलकाुंनी घेतली आहे. हे बािारी शनमगलक पूड ह्या स्वरूपात 
उपलब्ध असल्याने घरच्या घरी कपडे धुण्याचे काम सुलभ झाले आहे. 

 
िलिली साबि 

 
थलथली (jelly) हा साबण प्रकार म्हणिे धड साबणबारप्रमाणे घट्ट नाही, सकवा द्रवरूप 

साबणाप्रमाणे पातळ वा प्रवाही पण नाही. ह्या दोन प्रकाराुंच्या दरम्यान हा साबण प्रकार मोडतो. बािारात 
कपडेधुलाईसाठी शमळणाऱ्या अन्य साबणाप्रमाणे ह्या साबणासाठी शवशषे युंियोिना लार्त नाही सकव 
त्यावर सुंस्कार कराव ेलार्त नाहीत. पशरणामी साबणाचा एकूण उत्पादन-खचग कमी येतो. साबण स्वस्त 
शवकता येतो. 

 
अशा साबणासाठी तेल म्हणनू मुख्यत: खोबरेल वापरतात. अल्क म्हणनू कॉस्स्टक पोटॅशचे द्रावण 

घेण्यात येते. ही घटक द्रव्ये वापरली तरच साबण थलथलीत सकवा पेस्ट ह्या स्वरूपात तयार होतो. 
थलथली साबणामध्ये शवशुद्ध (शनिगल) साबणाचे प्रमाण ४५ ते ५० टके्क एवढे असते. उरलेला भार् 
िलाुंशाचा असतो. 

 
थलथली साबणामध्ये साबणाचे सवग रु्ण पुरेपूर प्रमाणात असतात. शशवाय हा साबण पाण्यामध्ये 

सहि शवरघळतो. पूरक सकवा भरताडीची द्रव्ये ह्या साबणामध्ये नसल्याने तो कमी परुतो. शवेटी साबणाच्या 
पाण्यामध्ये मशलन कपडे बुडवनू ठेवावयाचे असल्याने साबणाचे थलथली हे स्वरूप तसे र्ैरसोईचे नाही. 

 
हा साबण शीतोष्ट्ण पद्धतीने बनशवतात. कुशटर उद्योिक कढई सकवा दुसऱ्या मोठ्या भाुंड्ामध्ये 

खोबरेल व कॉस्स्टक पोटॅश ह्याुंचे योग्य प्रमाणातील द्रावण ह्याुंचे शमश्रण बराच वळे ढवळीत राशहल्याने 
भाुंड्ामध्ये थलथली साबण तयार होऊ लार्तो. भाुंडे थुंड झाल्यावर साबण िेली बाहेर काढून शविीसाठी 
पाठवतात. 

 
साबि -औद्योणगक िेत्रात  
 

औद्योशर्क के्षिात साबणाचा िास्तीत िास्त वापर होतो तो कापड शर्रण्याुंमध्ये. साबणाचा उपयोर् 
त्या शठकाणी दोन स्वतुंि उश्दलष्टाुंसाठी होतो. एक शनमगलक म्हणून. कापूस, रेशीम, लोकर ह्याुंच्या तुंतूुंवर 
नैसर्मर्क रीत्याच काही स्स्नग्ध व शचकट मळ असतो. मळ तेथून काढून टाकणे व त्याचप्रमाणे तुंतूपासून 
कापड तयार होत असताना म्हणिे सूत कातणे व कापड शवणणे ह्या प्रशियाुंमध्ये कपड्ावर िमलेला मळ 
काढून कापड स्वच्छ करणे हा झाला साबणाचा शनमगलक म्हणून उपयोर्. कापड शर्रण्याुंमध्ये साबण 
वापरण्याचे दुसरे उश्दलष्ट म्हणिे साबणाच्या अन्य रु्णाुंचा फायदा घेणे हे होय. साबणाचे हे रु्ण त्याच्या 
पृष्ठीय शियाशीलतेवर आधारलेले आहेत. त्यामुळेच साबणाचा आद्रगताकारक (weitting agent), 
अपस्करणकारक (dispersing agent) व शवलुं बनकारक (suspending agent) म्हणून कापड 
रुंर्शवण्याच्या प्रशियेमध्ये हे रु्ण उपयुक्त ठरतात. 

 



  अनुक्रमणिका 

कापड शर्रण्याुंमध्ये वापरावयाचे साबण कशाही दिाचे असले तरी चालतात हे खरे, परुंतु त्यामध्ये 
काही शवशशष्ट रु्ण अपेशक्षत असतातच. साबण पाण्यामध्ये सहितेने शवरघळणारे असावे. कापड सुतावर 
सकवा तयार झालेल्या कापडावर थोडासासुद्धा साबण शचकटून राहू नये. नाहीतर कापडावर त्यामुळे पुढील 
सुंस्कार करीत असताना काही अडचणी शनमाण होतात. हे सवग लक्षात घेऊनच साबणाची शनवड करण्यात 
येते. त्याचप्रमाणे साबण कोणत्या धाग्याुंच्या कापडासाठी वापर करावयाचा व कोणत्या प्रकारचा मळ काढून 
टाकावयाचा हे पण ध्यानात घ्याव ेलार्ते. 
 

कापडासाठी वापरण्यात येणारे तुंतू म्हणिे, (१) कापूस, (२)रेशीम, (३) लोकर व (४) सुंश्लेशषत 
हे होत. ह्यापैकी कापूसतुंतूुंना, साबण थोडासा अल्कधमी असला तरी चालतो. परुंतु लोकर, शवशषेतः 
रेशीम धारे् वापरावयाचे तर माि साबण पूणगपणे अल्कता व आम्लताशवरशहत असला पाशहिे. नैसर्मर्क 
रीत्याच मूळ कापूसतुंतूवर फक्त ५ टके्क अशुद्धी म्हणिेच मळ असतो. त्या उलट रेशीम व लोकर ह्याुंवर ३० 
ते ५० टक्क्याुंपयगन्त अशुद्धी (मेणसदृश व र्ोंद ह्याुंसारखे शचकट पदाथग) असते. अशी ही अशुद्धी घासून 
काढणारा साबण वापरतात. काही वळेा रेशीम व लोकर सूत धारे् तयार झाल्यावर आशण त्याचप्रमाणे 
कापड शवणनू तयार झाल्यावर सुद्धा उवगशरत अशुद्धी काढून टाकण्यासाठी घासून स्वच्छ करणारा साबण 
वापरला िातो. त्यानुंतरच कापडाचे शवरुंिन करणे व कापड रुंर्शवणे ह्यासारख्या पुढील प्रशिया करण्यात 
येतात. 

 
इतर के्षिाुंप्रमाणेच कापड शर्रण्याुंमध्येसुद्धा साबणाची िार्ा सुंश्लेशषत शनमगलक मोठ्या प्रमाणावर 

घेत आहेत. औद्योशर्क के्षिात सुंश्लशेषत शनमगलकाचा एक फायदा म्हणिे, पाणी दुष्ट्फेन सकवा थोडे 
आम्लधमीय असले तरी सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या कायगक्षमतेमध्ये काहीच फरक पडत नाही. त्याउलट, 
साबणाचा काही भार् पाण्यातील वरील दोष काढून टाकण्यासाठी खचग पडतो. म्हणिेच तेवढा साबण वाया 
िातो. 

 
मृदू साबि 

 
मृदू साबण (soft soap) हे साधारणतः थलथली साबणासारखे असतात औद्योशर्क के्षिामध्ये 

त्याुंचा आद्रगक म्हणून बराच वापर असतो. ह्या साबणासाठी पूणग वाळणारी (drying) व अधगवट वाळणारी 
(semidrying) तेले वापरण्यात येतात. एरुंडीच्या तेलाचा पण त्यामध्ये उपयोर् होतो. तयार होणारा साबण 
अधगपारदशगक, लापशीसारथा काहीसा दृढ व पेस्टसारखा थोडा प्रवाही असे त्याचे स्वरूप असते. 
साबणशनर्ममतीसाठी मुख्यतः कॉस्स्टक पोटॅश वापरतात. काही वळेा तेलाुंबरोबर रोशझनही कमीिास्त 
प्रमाणात वापरण्यात येते. मदूृ साबणाुंमध्ये तैल आम्लाुंचा (रोशझनसह) भार् ३० ते ४० टके्क एवढा असतो. 
उवगशरत भार् मुख्यतः िलाुंश असतो. कापड शर्रण्याुंमध्ये ‘आद्रगक’ हा ह्या साबणाचा प्रमुख उपयोर् आहेच. 
शशवाय आर्र्ाडीमधील सकवा आर्बोटीवरील लाकडी बैठका व झोपण्याची बाके धुवनू स्वच्छ करण्याच्या 
कामी ह्या साबणाचा उपयोर् करता येतो. 
 

मृदू साबणाची शनर्ममती शीतोष्ट्ण पद्धतीने करण्यात येते. त्यामुळे तेलातील स्ग्लसरीन साबणामध्येच 
राहाते. 

 
  



  अनुक्रमणिका 

पाण्याणवना धुलाई 
 
काबगनी द्रावकाुंनी धुलाई (ड्राय क्लीसनर्) हे एक पाण्याशवना धुलाईचे तुंि आहे. लोकरीचे, रेशमी, 

िरीचे व सुंश्लशेषत तुंतूचे कपडे धुण्यासाठी पुष्ट्कळ वळेा हे तुंि वापरतात. पाण्यामुळे कपडे आकसणे, 
आटणे, सुरकुत्या पडणे वरै्रे दोष टाळण्यासाठी काही वळेा पाण्याशवना धुलाईच्या तुंिाचा अवलुंब 
करण्यात येतो. 
 

धुलाईच्या कामी पाण्याऐविी द्रावक म्हणून खशनि तेलापासून शमळणारे ‘नॅ्था’ सारखे द्रव्य 
उपयोर्ात आणल्यास तेलकटपणा व मळ ही द्रावकामध्ये िातात. द्रावक कपड्ापासून वरे्ळा केल्यावर 
त्याचे उध्वगपातन करून तो पुन्हा शुद्ध करण्यात येतो. अशा तऱ्हेने तोच द्रावक पुनःपुन्हा वापरता येतो हे 
त्याचे वैशशष्ट्य होय. 

 
ह्या तुंिामध्ये धुलाईच्या कामी शवेटी द्रावकाच्या कायाला साहाय्यक म्हणून शनमगलक लार्तो. 

शनमगलक िसे पाण्यात शवरघळतात, तसेच ते काबगनी द्रावकामध्ये पण शवरघळतात, हे ध्यानात ठेशवले 
पाशहिे. शनमगलक रेणूमध्ये एकि असलेल्या दुहेरी रु्णाुंमुळे हे शक्य होते. शनमगलक रेणूचा िलपे्रमी 
नसणारा म्हणिे तेलपे्रमी हा भार् द्रावकामध्ये शवरघळतो आशम दुसरा भार् द्रावकामध्ये ओढला िातो. 
पाण्यामध्ये शनमगलक घातल्यावर िसे होते तसेच ह्या शठकाणी घडते. परुंतु रेणूच्या दुसऱ्या टोकापासून 
एवढाच फरक. 

 
पाण्याशवना धुलाईसाठी शनमगलकाबरोबर काही अन्य द्रव्ये पण शमसळावी लार्तात. ह्या कामी 

लार्णाऱ्या द्रावकाबरोबर मुक्त तैल आम्ले, काही आल्कोहोल व पाणी हे प्रमुख घटक होत. प्रथमतः 
शनमगलक व इतर द्रव्याुंचे शमश्रण साधारणतः पेस्ट ह्या स्वरूपात करून ठेवतात. प्रत्यक्ष धुलाईच्या वळेी ही 
पेस्ट पुष्ट्कळशा द्रावकामध्ये घालून वापरण्यात येते. पेस्टमध्ये शनमगलकाचे प्रमाण १० ते ५० टके्क एवढे 
असते. मुक्त तैल आम्लाचे प्रमाण १० ते २० टके्क एवढे ठेवतात. उरलेला भार् द्रावक व पाणी ह्याुंनी भरून 
काढतात. पाण्याचे प्रमाण ३ ते ४ टक्क्याुंपेक्षा िास्त नसते. तैल आम्ले मुख्यतः स्स्टअशरक व ओलेइक ही 
असतात. साबण बनशवण्यासाठी तैल आम्लाुंचे उदाशसनीकरणासाठी कॉस्स्टक सोडा, कॉस्स्टक पोटॅश, 
ॲमोशनआ सकवा इथेनॉल अशमन ह्याुंचा उपयोर् करतात. 
 

द्रावक म्हणून ह्या कामी खशनि तेलाच्या ऊध्वगपातन प्रशियेमध्ये शमळणारा ‘नॅ्था’ हा घटक सकवा 
त्यावर ‘क्लोशरनेशन’ (chlorination) सारख्या शवशवध रासायशनक अशभशिया करून बनशवलेला असतो. 
पुष्ट्कळ वळेा द्रावकाबरोबर थोड्ा प्रमाणात झायशलन (xylene) व आल्कोहोल ह्याुंचे शमश्रणही वापरण्यात 
येते. 
 

धुलाईसाठी वापरण्यात येणाऱ्या द्रावक व साबण ह्याुंच्या शमश्रणाचा एक प्राशतशनशधक असा पाठ 
(डॉ. िे. िी काणे ह्याुंच्या पसु्तकावरून) पुढे शदलेला आहे: 
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ओलेइक आम्ल 

{ 

२०१६ शकलो. 

सुंस्काशरत नॅ्थान २६·०० शकलो. 
मूळ नॅ्था.  

झायशलन  ८०० शकलो. 

आयझोप्रॉशपल आल्कोहोल– २५० शकलो. 
पोटॅश द्रावण (४० Be) २६० शकलो. 

पोटॅश चकत्या १३४ शकलो. 
 

प्रथम पोटॅश चकत्या व पोटॅश द्रावण ह्याुंचे शमश्रण थोडे तापवनू एकिीव झाल्यावर थुंड होऊ 
देतात. नुंतर त्यामध्ये इतर सवग द्रव्याुंचे शमश्रण ओतल्यावर ओलेइक (सकवा स्स्टअशरक) आम्ल व पोटॅश 
ह्याुंमध्ये उदाशसनीकरण (म्हणिेच साबणीकरण) अशभशिया सुरू होते. साधारणतः अध्या तासात पोटॅश 
साबण तयार होते. हे सारे शमश्रण पेस्ट ह्या स्वरूपात तयार होते. धुलाईच्या वळेी ही पेस्ट ४० र्लॅन 
द्रावकामध्ये एक रत्तल (०·४६ शकलो) पोटॅश साबण व इतर द्रव्ये ह्याुंची पेस्ट घातल्यावर, तयार झालेले 
द्रावक शमश्रण धुलाईसाठी वापरतात. साबणाऐविी केव्हा केव्हा सुंश्लेशषत शनमगलकही वापरतात. 
 

तयार झालेल्या द्रावण शमश्रणातील झायशलन आशण आयझोप्रॉशपल आल्कोहोल ही द्रव्ये द्रावकाच्या 
रु्णाुंना उठाव देतात. द्रावकामध्ये अन्तभाव झालेले ३ ते ४ टके्क पाणी हे मुख्यतः केवळ पाण्यातच 
शवरघळणारा मळ शोषनू घेते आशण कपडे स्वच्छ होतात. पाण्याचे प्रमाण मयाशदत म्हणिे ३ ते ४ टके्क 
एवढेच ठेवणे आवश्यक असते. पाणी द्रावकाबरोबर एकसुंध शमश्रण देऊ शकते. पाणी िास्त झाल्यास दोन 
थर होतात, एक पाण्याचा आशण दुसरा द्रावकाचा. पाण्याशवना धुलाईचा उ्ेदलश मर् पार पडत नाही. द्रावक 
शमश्रणामध्ये (१० टक्क्याुंपय त) असणारा तैल आम्लाचा प्रमुख उपयोर् म्हणिे कपड्ावरून शनखळलेला 
मळ द्रावकामध्ये एकिीव होण्यास व द्रावकाबरोबर शनघून िाण्यास मदत होते. मूळ िारे्वरून 
शनखळलेला मळ पनु्हा कपड्ावर बसू नये ह्यासाठी ही योिना असते. द्रावकाची शनष्ट्कारण वाफ होऊन तो 
वाया िाऊ नये म्हणनू धुलाईचे काम करताना तपमान कमी ठेवण्याची काळिी घेण्यात येते. मळ व स्स्नग्ध 
पदाथगशमशश्रत द्रावक ऊध्वगपातन प्रशियेने स्वच्छ करून पनु्हा वापरण्यात येतो. 
 

धुलाईचे हे तुंि वापरणारा प्रत्येक उद्योिक स्वतःचे असे थोडेफार शनराळे तुंि वापरीत असतो. 
काही प्रयोर् करून प्राप्त पशरस्स्थतीमध्ये यथायोग्य असे धुलाईसाठी द्रावक शमश्रण तो बनवीत असतो. 
 

कपडे धुलाईप्रमाणेच काही युंिे सकवा युंिमार् अशाच प्रकारे काबगनी द्रावक वापरून स्वच्छ 
करण्यात येतात. शवशषेतः पाण्याशी सुंबुंध टाळणे आवश्यक असते. अशा युंिाुंची सफाई अशा प्रकारच्या 
द्रावकाने करता येते हे महत्त्वाचे आहे. 
 
घासून स्वच्छ किण्याची साबि पूड 
 

ही साबण पूड (scouring powder) घररु्ती व त्याचप्रमाणे औद्योशर्क के्षिातही वापरता येते. 
घषगक द्रव्याुंचा ह्या साबणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्तभाव करण्यात येतो. हे प्रमाण ५० ते ६० टक्क्याुंपय त 
असते. वापरण्यात येणारी घषगक (abrasive) द्रव्ये म्हणिे बारीक वाळू (silica) फेल्डस्पार (feldspar) 
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प्युमाइस (pumice), शकसलरु्र (kieselguhr) फुलसग अथग (fullers earth), लाल लोहभस्म (rouge) ही 
होत. घषगक द्रव्याुंची दळून व नुंतर चाळून अर्दी बारीक पूड करतात. नुंतर साबण तयार होत असताना, 
त्यामध्ये ही पूड शमसळून सवग शमश्रण एकिीव करण्यात येते. 
 

अशा तऱ्हेने तयार झालेल्या साबणाचे अपेशक्षत रु्णधमग म्हणिे: 
 
(१) घासून साफ करावयाच्या पृष्ठभार्ावर चरे सकवा अन्य तऱ्हेची खराबी न होणे. 
(२) पृष्ठभार्ावर साबणाची रासायशनक शिया न होणे. 
(३) घासण्याची ही पूड साठवणीनुंतर,त्यामध्ये र्ोळे, खडे वर्ैरे न होणे. 

 
कोणत्या वस्तूची सफाई करावयाची आहे ह्यावर कोणता घषगक असलेला साबण वापरावयाचा हे 

अवलुंबनू असते. उदाहरणाथग, चाुंदीची भाुंडी स्वच्छ करण्यासाठी आशण मोठ्या युंिाचे लोखुंडी भार् साफ 
करण्याकशरता अर्दी शनरशनराळी घषगक द्रव्ये वापरणे आवश्यक आहे. 
 

अशा प्रकारच्या साबणाचा एक प्राशतशनशधक पाठ: 
 

घषगक द्रव्ये... ५० ते ८० टके्क 
शनिगल साबण... ५ ते १० टके्क 

सोडा ॲश (धुण्याचा सोडा)... ५ ते १० टके्क 

सोशडअम् फॉस्फेट... २ ते ५ टके्क 

िलाुंश... ५ ते १० टके्क 
 

कोणत्याही वस्तूला शचकटलेले कीट, मळ, शचकटा ही घासून मूळ िारे्वरून सुटी करणे व नुंतर 
सवग घाण पाण्यामध्ये तरुंर्त ठेवणे, नुंतर ती पाण्याबरोबर वाहून िाणे हे सारे अशा साबणामुळे साध्य होते. 
म्हणूनच अशा साबणाचा उपयोर् पुष्ट्कळ शठकाणी करता येतो. 
 
याणंत्रकाचा साबि 
 

युंिे सकवा युंिाचे भार् ह्याुंना वुंर्णाचे तेल शचकटलेले असते. कािळी, धूळ,माती कचरा वरै्रे मळ 
त्यामध्ये साचतो. युंिसफाईच्या वळेी हा तेलयुक्त मळ कामर्ाराुंच्या हाताुंना शचकटून बसतो. कपड्ाने 
पुसले तरी स्वच्छ होत नाहीत. अशा वळेी शवशषे प्रकारचा घषगकयुक्त साबण वापरावा लार्तो. सामान्यतः 
घषगक म्हणून फुलसग अथग सकवा रेतीची पूड ह्याुंचा साबणामध्ये अन्तभाव करतात. ह्या साबणाच्या 
खरखरीतपणामुळे हाताला शचकटून बसलेले कीट (grit) मोकळे होते. नुंतर पाण्याबरोबर ते वाहून िाते. 
अशा ह्या साबणातील घटक द्रव्याुंचे प्रमाण सामान्यतः पुढीलप्रमाणे असते. 
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घषगक द्रव्ये– १५ ते २० टके्क 

शनिगल साबण– ४० ते ५० टके्क 
सोडा ॲश व बोरॅक्स– अल्प प्रमाणात 

िलाुंश– उरलेला भार् 
 
नाणवकाचा साबि 
 

आर्बोटीवरील खलाशी व इतर कामर्ार ह्याुंच्याकशरता हा नाशवकाुंचा साबण (marine soap) 
असतो. कपडे धुण्यासाठी त्याुंना समुद्राचे खारे पाणी वापराव ेलार्ते. बोटीवरील र्ोड्ा पाण्याचा साठा 
मयाशदत असतो. खाऱ्या पाण्यातही कायगक्षम असणारा असा साबण म्हणिे खोबरेलचा साबण. खाऱ्या 
पाण्यातही हा साबण शवरघळतो व चाुंर्ला फेस येतो आशण स्वच्छतेचे कायग नीटपणे पार पडते. अन्य तेलाुंचे 
साबण खाऱ्या पाण्यामध्ये शवरघळत नसल्याने ते या कामी वापरता येत नाहीत. पूवी सोशडअम् 
शसशलकेटयुक्त खोबरेलचे साबण प्रचारात होते. परुंतु अलीकडे खोबरेलाच्या वाढत्या शकमतीमुळे सुंश्लेशषत 
शनमगलकाचा वापर रूढ होत आहे. 
 
कपडे न धुिािे साबि 
 

साबणाचे शवशवध प्रकार व त्याुंचे रु्णावरु्ण पाशहल्यानुंतर हा एक नवीन प्रकार कोठून आला असे 
वाटणे साहशिकच आहे. कपडे स्वच्छ न करणाऱ्या साबणाचा शनमगलकाुंमध्ये का शवचार व्हावा असाही प्रश्न 
मनामध्ये येतो. शवेटी ज्या द्रव्याुंकडून स्वच्छतेचे कायग होत नाही त्या द्रव्याला साबण तरी का म्हणाव ेहा 
प्रश्न आहेच. 
 

याचे एकच कारण आहे आशण ते म्हणिे, रसायनशास्त्र दृष्ट्या हे साबण इतर साबणासारखेच 
असतात हे होय. इतर साबणाप्रमाणेच हे धातूुंचे ऑक्साइड व तैल आम्ले ह्याुंचे क्षार असतात. सामान्यपणे 
सोशडअम व पोटॅशशअम् ह्याुंचे तैल आम्लाुंबरोबर झालेले क्षार पाण्यात शवद्रावणीय (soluble) असतात. त्या 
उलट इतर धातूुंबरोबर झालेले तैल आम्लाुंचे क्षार पाण्यामध्ये मुळीच शवरघळत नाहीत. धुण्याच्या कामी 
त्यामुळे त्याुंचा काहीच उपयोर् होत नाही. हेच ते रसायनशास्त्र दृष्ट्या साबणासारखे, परुंतु कपडे न धुऊ 
शकणारे साबण. 
 

अशा साबणाचा पाण्यात न शवरघळणे ह्या अवरु्णाचा आपल्याला प्रथम पशरचय घडतो तो 
साबणाच्या पाण्यामध्ये कपडे स्वच्छ करताना. वर शनदेश केलेल्या प्रकारचे साबण कपडे तर स्वच्छ करीत 
नाहीतच, परुंतु धुण्याच्या कामामध्ये नको ते अडथळे आशण शवघ्ने आणतात. कपडे धुण्याचे पाणी दुष्ट्फेन 
(hard) असल्यास (पुष्ट्कळ शठकाणचे पाणी दुष्ट्फेन असते. ) त्यामध्ये कॅस्ल्शअम् व मगॅ्नेशशअम् ह्याुंचे क्षार 
अल्प प्रमाणात असतात. साबणाच्या पाण्याशी ह्या क्षाराुंचा सुंबुंध येताच, पाण्यातील सोशडअम् साबण आशण 
कॅस्ल्शअम् व मगॅ्नेशशअम् क्षार ह्याुंचे ‘अन्योन्य अपघटन’ (double decomposition) होऊन पाण्यामध्ये न 
शवरघळणारे असे कॅस्ल्शअम् व मगॅ्नेशशअम् साबण आशण पाण्यात शवरघळणारे सोशडअम् क्षार तयार होतात. 
साबणाच्या पाण्यामध्ये कपडे धूत असताना ह्या न शवरघळणाऱ्या साबणाचा साखा पाण्यावर तरुंर्तो. ह्या 
साख्याचा धुण्याच्या कामी उपयोर् नसल्याने अपघटन प्रशियेमध्ये साबणाचा तेवढा भार् शनकामी होतो. 
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म्हणिे साबण वाया िातो. शशवाय नवीन तयार झालेल्या ह्या साबणाचा साखा कपड्ावर शचकटून राहतो. 
कपड्ाुंची स्वच्छता व रुंर् त्यामुळे शबघडतात आशण कमिोर होतात ते शनराळेच. 
 

कॅस्ल्शअम्, मगॅ्नेशशअम् ह्याशशवाय दुसरे असे साबण म्हणिे ॲल्युशमशनअमचे, पाऱ्याचे, ताुंब्याचे, 
बेशरअमचे मरँ्नीिचे, कोबाल्टचे वर्ैरे धातूचे होत. ह्या प्रकारच्या साबणाचा शवचार केला िातो तो अर्दी 
शनराळ्या कारणास्तव. ह्या साबणाचा उपयोर् काही रासायशनक व अन्य उत्पादनामध्ये होत असतो व त्याुंना 
बरीच मार्णी असते. शवशषेतः पाण्यात न शवरघळणे, परुंतु तेलामध्ये शवरघळणे ह्या प्रमुख रु्णावर त्याुंची 
उपयुक्तता आधारलेली असते. ताुंब,े ॲल्युशमशनअम्, शशसे, पारा, बेशरअम् वर्ैरे धातूुंचे साबण तेवढेच 
तेलामध्ये शवरघळतात. त्याुंचे इतर क्षार शवरघळत नाहीत हे लक्षाुंत ठेशवले पाशहिे. ज्या शठकाणी तेलाचे 
बहुशवध रु्ण कायम असणे िरूर आहे आशण तेथेच धातूचे शवशशष्ट रु्ण असणे पण आवश्यक आहे अशा 
शठकाणी ह्या साबणाशशवाय अन्य क्षाराुंचा उपयोर् होणार नाही. अशा ह्या साबणाुंनी ही मोठी अडचण दूर 
केली आहे. थोडक्यात, ह्या साबणाचे प्रमुख रु्ण म्हणिे, तेलात शवरघळणे हा आहे. हे साबण घन व घट्ट 
असतात. ते वाढत्या तपमानाने मऊ होतात. िास्त उष्ट्णता शदल्याने धातूचा भार् िाग्यावर राहून तेलाचा 
भार् िळून िातो. तेल व असे साबण ह्याुंचे शमश्रण केले तरीसुद्धा त्यामधील ताुंबे, पारा वर्ैरे धातूचे 
िुंतूनाशक सकवा अन्य रु्ण कायम राहातात. 
 

ह्या प्रकारचे साबण बनशवण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक म्हणिे, धातूचा ऑक्साइड व तैल आम्ल 
योग्य प्रमाणात घेऊन, ते शमश्रण तापवनू शवतळवनू, त्यापासून एकिीव असा क्षार बनशवणे. दुसरा पयाय 
म्हणिे, सोशडअम् साबणाचे शवरल द्रावण व पाशहिे असलेल्या धातूच्या पाण्यात शवरघळणाऱ्या क्षाराचे 
शवरल द्रावण एकि केल्याने त्याुंचे ‘अन्योन्य अपघटन’ होते. त्यामधून पाण्यामध्ये अद्रावणीय असा त्या 
धातूचा साबण आशण सोशडअम् क्षार ही तयार होतात. सोशडअम् क्षार पाण्यामध्ये शवरघळत असल्याने शमश्रण 
र्ाळल्यावर धातूचा साबण आशण सोशडअम् क्षार वरे्ळे वरे्ळे करता येतात. सामान्यपणे दुसरीच पद्धत 
वापरण्यात येते. ह्या पद्धतीमध्ये फायदे बरेच आहेत. तयार होणाऱ्या साबणाची पूड हलकी. बारीक व 
अर्दी वस्त्रर्ाळ अशी होऊ शकते. त्यामुळे अशा पुडीचे तेलामध्ये अपस्करण (dispersion) म्हणिे 
एकप्रकारे शमश्रण सहि व िलद होते. 
 
अशा ह्या साबिाचं्या उपयोगाची िेते्र णवणवध आहेत. 
 

(१) पायस (इमल्शन) तयार करणे. हे साबण मध्यस्थ म्हणून वापरल्याने तयार होणारी पाणी 
स्स्नग्ध पदाथग ह्याुंची एकरूप शमश्रणे ही ‘पाणी आत व तेल बाहेर’ (w/o) प्रकारची असतात. ह्यामध्ये 
िलरूपाचे रु्ण झाकून स्स्नग्ध रूपाचे रु्ण बाह्याुंर्ी असतात. अशा इमल्शनचा उपयोर् सौंदयगप्रसाधनामध्ये 
मलईसदृश चेहऱ्याला लावावयाची िीम्ससाठी होतो. त्याचप्रमाणे औषधी, िीम्स, द्रवरूप औषधी द्रव्ये 
(lotions) व मलमे वर्ैरे औषधी द्रव्याुंच्या शनर्ममतीमध्ये त्याुंचा उपयोर् होतो. 
 

(२) लाकडाचा सकवा पत्र्याचा पृष्ठभार् घासून चकाकी आणणाऱ्या मेणामध्ये त्याुंचा उपयोर् होतो. 
 

(३) शतेावर सकवा अन्यि फवारणीसाठी. िुंतुनाशके, कीटकनाशके, बुरशीनाशके ह्याुंचा समावशे 
केलेला द्रव तयार करता येतात. 
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(४) वुंर्ण द्रव्येः प्लॅस्स्टकच्या व रबराच्या शवशवध वस्तू बनशवणाऱ्या साच्याुंमध्ये वापरावयाची वुंर्ण 
पूड. 
 

(५) िलरोधक (water proof) बनशवण्यासाठीः वस्त्राचे तुंतू सकवा काँिीट ह्याुंमध्ये व इतरि ह्या 
साबणाुंचा अन्तभाव केल्याने ह्या वस्तू पाणी शोषनू घेत नाहीत व त्यामुळे त्या शभिून ओल्या होत नाहीत. 
 

(६) र्ुंिशवरोधक म्हणून. 
 

(७) िलाशवना कापडधुलाईसाठी. 
 
अशा प्रकारचे साबण तयार करण्यासाठी मुख्यतः स्स्टअशरक आम्ल ह्या तैल आम्लाचा उपयोर् 

करण्यात येतो. म्हणिेच हे साबण शवशवध धातूुंचे स्स्टअरेट क्षार असतात. त्यापैकी काही धातूुंच्या क्षाराुंचे 
उपयोर् पढेु देण्यात आले आहेत: 

 
ॲल्युणमणनअम स्स्टअिेट 
 

(अ) वुंर्णाच्या तेलामध्ये ह्याचा अन्तभाव केल्याने तेलाची घनता वाढते व त्यामुळे त्याची 
कायगक्षमता सुधारते. 

 
(आ) तेल रुंर्ामध्ये त्याुंचा अन्तभाव केल्यास रुंर्शवलेला पृष्ठभार् चाुंर्ला सपाट म्हणिेच समतल 

(flat) होतो. 
 

(इ) शवटाुंच्या सभती, शसमेंट काँिीट, काष्ट तुंतूच्या फळ्या (फायबर बोडग ) व कार्द ह्याुंमध्ये 
आद्रगतारोधक रु्ण म्हणिेच पाण्याने ओले न होणे सकवा न शभिणे हे रु्ण येण्यासाठी ह्या साबणाचा उपयोर् 
करतात. ॲल्युशमशनअम् स्स्टअरेटचे पातळ पटल ह्या वस्तूुंवर पसरते. 
 

त्याप्रमाणे ह्या साबणाुंचा कापडाच्या तुंतूमध्ये अन्तभाव केल्यास कापड वॉटरप्रूफ होते. म्हणिेच 
पाण्यात न शभिणारे असे कापड तयार होते. 

 
(ई) वुंर्ण म्हणून साच्याच्या लहान लहान होत िाणाऱ्या भोकातून तार िमािमाने बारीक 

होण्यासाठी ओढून काढतात तेव्हा वुंर्ण म्हणून त्याचा उपयोर् होतो. 
 

बेणिअम् स्स्टअिेट 
 
ह्या साबणाचा द्रावणाुंक २५०° से. म्हणिे बराच िास्त असल्याने िास्त तपमानालाही कायगक्षम 

राहणारे वुंर्ण म्हणून रबर सकवा प्लॅस्स्टक वस्तू तयार करण्याच्या साच्यामध्ये वापरता येतो. िास्त 
तपमानाला कायगक्षम राहणारे वुंर्ण ग्रीि (चरबी) मध्ये त्याचा उपयोर् होतो. 

 
  



  अनुक्रमणिका 

कॅस्ल्शअम् स्स्टअिेट 
 

वुंर्ण ग्रीि तयार करण्यासाठी तेलामध्ये कॅस्ल्शअम् स्स्टअरेटचा उपयोर् होतो. शशवाय पेस्न्सलीचे 
शशसे (ग्राफाइट) सकवा रेयॉन खडू ह्याुंमध्ये कॅस्ल्शअम् स्स्टअरेटचा समावशे केल्याने त्याुंना दृढता सकवा 
घट्टपणा येतो. त्यामुळे लेखन सहि व सुंथपणे करता येते. 
 
लेड  ) णशसे  (स्स्टअिेट  
 

वुंर्णामध्ये शशशाच्या (लेड) स्स्टअरेटचा अन्तभाव केल्याने वुंर्ण िास्त दाबाखाली पण कायगक्षम 
राहते. 

 
मॅलनेणशअम् स्स्टअिेट 

 
वुंर्णाव्यशतशरक्त ह्या स्स्टअरेटचा उपयोर् सौंदयगप्रसाधनामध्ये लार्णाऱ्या टाल्कम पावडरीसारख्या 

पावडरी तयार करण्यामध्ये होतो. त्याचप्रमाणे ड्रायक्लीसनर् म्हणिे पाण्याशशवाय अन्य द्रावकामध्ये (उदा. 
नॅ्थामध्ये) धुलाईसाठी मगॅ्नेशशअम् स्स्टअरेटमुळे द्रावकाची शवदु्यतवाहकता वाढते व स्स्थतक 
शवदु्यतसुंचयामुळे (static electricity मुळे) शनमाण होणारा धोका टळतो. 

 
लिक स्स्टअिेट 
 

ह्या साबणाच्या इतर उपयोर्ाबरोबर एक महत्त्वाचा उपयोर् म्हणिे, प्रसाधनाच्या टाल्कम 
पावडरीमध्ये सकवा अुंर्ाला लावण्याच्या शनरशनराळ्या प्रसाधनी पावडरीमध्ये त्याुंचा अन्तभाव करणे हा 
होय. त्याचे प्रमुख रु्ण म्हणिे त्वचेला सहि शचकटणे, काहीसा िलरोधक असणे आशण काही प्रमाणात 
प्रशतपशुतक (antiseptic) असणे हे होत. 

 
ह्या शशवाय शलशथअम् स्स्टअरेटचा वुंर्णामध्ये उपयोर् होतो; तर मरँ्नीि, कोबाल्ट ह्याुंच्या 

स्स्टअरेटचा ओल्या रुंर्ामध्ये (oilpaint) मध्ये समावशे केल्याने रुंर् लवकर वाळतो. 
 

सोणडअम् स्स्टअिेट 
 

खरे म्हणिे, ह्या साबणाचा त्या शठकाणी उल्लखे करणे एवढेसे बरोबर होणार नाही. थुंड पाण्यामध्ये 
हा साबण शवरघळत नसला तरी र्रम पाण्यामध्ये तो शवरघळतो. कपडे धुवनू स्वच्छ करण्याचे कायग करतो. 
परुंतु त्या साबणाचे कपडे धुण्याशशवाय इतर उद्योर् के्षिामध्ये उपयोर् आहेत. पाण्यामध्ये तेलाचे पायस 
(इमल्शन) बनशवण्यासाठी त्याचा उपयोर् करतात. त्याशशवाय काही औषधी द्रव्ये, सौंदयगप्रसाधने, 
खाद्यपदाथग तयार करण्यामध्ये हा साबण वापरला िातो. सोशडअम् स्स्टअरेटचा शवशषे उपयोर् होतो तो 
वुंर्ण ग्रीि बनशवण्यामध्ये. पाण्यात, आल्कोहोलमध्ये सकवा खशनि तेलामध्ये घालून तापशवले व नुंतर थुंड 
होऊ शदले तर थलथली (jelly) बनते. ह्या िेलीचा वुंर्णासाठी चाुंर्ला उपयोर् होतो. 
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असे हे कपडे न धुणारे साबण आहेत. परुंतु त्याुंचा अन्य प्रकारच्या उत्पादनामध्ये समावशे केल्यास 
त्या उत्पादनाची रु्णवत्ता कशी वाढते हे ध्यानात येईल. 
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७ : सशं्लेणषत णनममलक 
 
सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचा लोकाुंना शवशषे पशरचय झाला तो १९४० सालानुंतर. तेलिन्य शनमगलकाुंचा 

म्हणिे साबणाचा तसे म्हटले तर दोन हिार वषांचा इशतहास आहे. शरीर स्वच्छ राखणे, कपडे शनमगळ व 
सुबक करणे हे कायग उत्तम प्रकारे करणाऱ्या साबणाला रे्ल्या शकेडो वषांमध्ये तरी नाव घेण्यासारखा असा 
कोणीच प्रशतस्पधी नव्हता. परुंतु दीघग इशतहास असलेला, सवांच्या पशरचयाचा, सवगि रूढ असणारा हा 
साबण आता मारे् पडू लार्ला आहे. अर्दी नवीन स्पधगकापुढे नामोहरम होण्याचा प्रसुंर् साबणावर आला 
आहे. कानामार्ून आली आशण शतखट झाली असे म्हणतात; त्याप्रमाणे अल्पकाळातच सुंश्लशेषत शनमगलक 
एवढे शशरिोर होत चालले आहेत की आता पढुारलेल्या देशाुंमध्ये साबण हा इशतहासिमा होत आहे. 
स्नानाचा म्हणिेच प्रसाधनी साबण म्हणून माि अिूनही तेलिन्य साबणच वापरतात. प्रसाधनी सुंश्लेशषत 
शनमगलक अद्याप मान्यता पावलेले शदसत नाहीत. शवकसनशील देशामध्ये शनरशनराळ्या कारणाुंसाठी साबण 
कसाबसा शटकून आहे. परुंतु तेथेही काही वषातच साबणाला प्रशतस्पध्यापुढे शरणार्ती पत्करावी लार्णार 
हे स्पष्ट शदसत आहे. साबण आशण सुंश्लशेषत शनमगलक ह्याुंचे शनरशनराळ्या देशाुंतील वापराचे शकेडा प्रमाण 
पुढील कोष्टकाुंत शदलेले आहे. ही आकडेवारी १९६६ सालची आहे. म्हणिे अवघ्या २२ वषांमध्ये सुंश्लेशषत 
शनमगलकाने केवढी आघाडी र्ाठली ह्याची कल्पना येईल. 
 

तुलनेसाठी भारतातील १९६६ सालची आकडेवारी पाहता हे प्रमाण अध्या शकलोपेक्षाही कमी भरेल. 
त्यामध्ये सुंश्लेशषत शनमगलकाचे प्रमाण ६ टक्क्याुंच्या िवळपास आहे. साबणाचा प्रशतस्पधी म्हणिेच 
सुंश्लशेषत शनमगलक हा असतो तरी कसा याब्दलल सवांना कुतूहल असणे साहशिकच आहे. 

 
सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचे शास्त्रीय स्वरूप असते तरी कसे? शास्त्रज्ञ सुंश्लेशषत शनमगलकाुंचे मोठ्या 

प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी प्रवृत्त झाले त्यामार्ील पे्ररणा कोणत्या? त्याचप्रमाणे सुंश्लशेषत 
शनमगलकाुंचे कोणते शवशषे रु्ण आशण तेलिन्य 
 

कोष्टक क्र. ७.१ 

देश दिसाल दिमािशी साबि व 
संश्लेणषत णनममलक ह्याचंा खप 

एकूि खपामध्ये संश्लेणषताचे 
प्रमाि 

पशिम िमगनी १४ शकलोगॅ्रम ७९·८ टके्क 
फ्रान्स १२ शकलोगॅ्रम ७५·० टके्क 

इटली १० शकलोगॅ्रम ६४·४ टके्क 

इुंग्लुंड (U. K.) १३ शकलोगॅ्रम ५१·२ टके्क 
उत्तर अमेशरका (U. S. A.) १६ शकलोगॅ्रम ८१·७ टके्क 

 
साबणाचे असे कोणते शवशषे दोष आहेत की त्यामुळे सुंश्लशेषत शनमगलकाुंची सतत सरशी होत रे्ली व साबण 
सारखे मारे् पडू लार्ले? ह्या प्रश्नाुंची उत्तरे शोधणे उद् बोधक ठरेल. 
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संश्लेणषताच्या यशाचे िहस्य 
 

सुंश्लशेषत पदाथग म्हणिे नैसर्मर्क पदाथाची प्रयोर्शाळेमध्ये कृशिम रीतीने केलेली प्रशतकृती असे 
पूवी मानण्यात येई. परुंतु सुंश्लेशषत शनमगलक म्हणिे सुंश्लेशषत केलेल्या तेलाचे साबण नाहीत हे ध्यानात 
ठेवले पाशहिे. सुंश्लशेषत शनमगलक हा एक नसून त्यामध्ये बहुशवध प्रकार आहेत. त्यासाठी लार्णारी 
रासायशनक द्रव्ये अर्दी शनरशनराळी असतात. सुंश्लशेषत शनमगलक आशण तेलिन्य शनमगलक (साबण) 
ह्याुंमध्ये रासायशनक रचनेच्या दृष्टीने प्रथमदशगनी तरी काहीच सादृश्य आढळत नाही. सुंश्लशेषत 
शनमगलकामध्ये तरी पण साबणाचे बरेच रु्ण आढळतात ते कसे? साबणाच्या रेणूप्रमाणे सुंश्लशेषत 
शनमगलकाच्या रेणूच्या काबगनी मूलकाच्या एका टोकाचा भार् िलरोधी म्हणिेच ‘अधु्वीय’ (nonpolar) 
असतो; तर दुसऱ्या टोकाकडील भार् ‘िलपे्रमी’ (hydrophilic) म्हणिे ‘धु्वीय’ (polar) असतो. एकाच 
मूलकाची परस्परशवरोधी रु्णवत्ता असलेली अशी दोन टोके असणे आशण दोन टोकाुंमधील अुंतर म्हणिे 
काबगनी साखळी बरीच लाुंब असणे ह्याुंना महत्त्व आहे. अशा प्रकारचे मूलक असलेले रेणू पाण्याचा पृष्ठीय 
ताण कमी करू शकतात. थोडक्यात असे रेणू पाण्यात शवरघळतात तेव्हा त्याुंच्यामध्ये ‘पृष्ठीय शियाशीलता’ 
(surface activity) येते. रासायशनक रचना बरीचशी शनराळी असूनही सुंश्लशेषत शनमगलक द्रव्याुंमध्ये 
साबणाचे रु्ण येतात. शवशवध प्रयोर् करून अशा रु्णाुंची काबगनी द्रव्ये प्रथम प्रयोर्शाळेमध्ये तयार करतात. 
कारखान्यामध्ये नुंतर त्याुंचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यात येते. 
 
संश्लेषिामागील पे्रििा 
 

पशहल्या महायुद्धाच्या (१९१४-१९१८) सुमारास सुंश्लशेषत द्रव्याुंचे युर् सुरू झाले. त्यावळेी 
सुंश्लशेषत द्रव्यासाठी लार्णारे आरुंभ द्रव्य होते कोळशापासून शनघणारे डाुंबर. शवशवध रासायशनक द्रव्याुंची 
डाुंबर ही त्यावळेी खाण ठरली होती. दुसऱ्या महायुद्धाच्या (१९३९ ते१९४५) सुमाराला सुंश्लेशषत द्रव्याचे 
उर्मस्थान बदलले. बऱ्याच देशाुंमध्ये खशनि तेल (पेरोशलअम्) ह्याच्या ऊध्वगपातन प्रशियेने शवशवध घटक 
पृथक करण्याचे तुंि वापरण्यात येऊ लार्ले. त्यामधून सुंश्लशेषत द्रव्ये तयार करण्यासाठी लार्णारी 
शनरशनराळी काबगनी द्रव्ये भरपूर प्रमाणात शमळू लार्ली. आता सुंश्लशेषत काबगनी पदाथांचे उर्मस्थान 
खशनि तेल बनले आहे. 
 

शनरशनराळ्या देशाुंमध्ये खशनि तेलाच्या ऊध्वगपातनामध्ये आशण तदनुषुंशर्क शियामध्ये प्राप्त 
होणाऱ्या बऱ्याच द्रव्याुंचा प्रत्यक्ष असा फारसा उपयोर् नसल्याने अशी द्रव्ये वाया िात होती. वाया िाणाऱ्या 
महत्त्वाच्या काबगनी द्रव्याुंचे चाुंर्ले चाुंर्ले उपयोर् शोधून काढणे, हे रसायनशास्त्रज्ञाुंना व तुंिज्ञाुंना 
एकप्रकारे आव्हानच होते. त्याच वळेी शनरशनराळ्या रासायशनक प्रशिया करण्यासाठी लार्णारे तुंिज्ञान, 
उपकरणे, युंिसामग्री ह्याुंमध्ये शवकास होत होता. त्यामध्ये सुधारणा होऊन एकूण कायगक्षमतेमध्ये वाढ होत 
होती. 
 

अशा ह्या पाश् वगभमूीवर रसायनशास्त्रज्ञाुंना शनरशनराळ्या िीवनोपयोर्ी वस्तू तयार करण्याची पे्ररणा 
शमळाली नसती तरच आियग. रासायशनक सुंश्लेषणाचे तुंि वापरून शास्त्रज्ञाुंनी नैसर्मर्क वस्तूुंची प्रशतकृती 
केली, एवढेच नव्हे तर नैसर्मर्क वस्तूपेक्षा सरस रु्णाच्या वस्तू बनशवण्यामध्ये यश शमळशवले. त्यामुळे 
उपयुक्त अशी बहुशवध उत्पादने तयार होऊ लार्ली. साबणसदृश द्रव्ये पण त्याप्रमाणेच बनशवण्यात येऊ 
लार्ली. योिनाबद्ध सुंशोधन हेच ह्यामार्ील मार्गदशगक सूि होय. 
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साबि मागे का पडले? 
 

साबणाशी तुलना करता सुंश्लेशषत शनमगलक हे अशधक कायगक्षम आहेत. कपड्ावरील मळ काढून 
टाकण्याचे कायग िास्त सुलभतेने थोड्ा वळेात र्रम पाणी न वापरताही उत्तमप्रकारे पार पडते. 
साबणाच्या कायगक्षमतेमध्ये पडणाऱ्या दुसऱ्या काही मयादा सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या बाबतीत नसतात. कपडे 
धुण्यासाठी पुष्ट्कळ शठकाणी दुष्ट्फेनीय पाणीच वापराव े लार्ते. दुष्ट्फेनीय पाणी सुफेनीय करण्याचे मार्ग 
आहेत. परुंतु ते बरेच खचाचे आशण वळेखाऊ आहेत. ह्या मार्ाचा अवलुंब त्यामुळे क्वशचतच केला िातो. 
पाणी दुष्ट्फेनीय बनते त्याचे कारण म्हणिे पावसाचे पाणी िशमनीतून वाहून िाते तेव्हा िशमनीतील 
कॅस्ल्शअम् आशण मगॅ्नेशशअम् क्षार पाण्यामध्ये शवरघळतात हे होय. अशा पाण्यामध्ये कपडे धुण्यासाठी 
वापरलेला साबण कपड्ाची स्वच्छता करण्यापूवी पाण्यातील क्षाराुंशी सुंयोर् पावतो. अन्योन्य शवस्थापन 
(double displacement) होऊन त्यामधून कॅस्ल्शअम् चे व मगॅ्नेशशअमचे साबण बनतात. पाण्यामध्ये हे 
साबण अद्रावणीय असल्याने त्याुंचा शचकट साखा होऊन तो पाण्यामध्ये तरुंर्त राहातो. सवग कॅस्ल्शअम् 
मगॅ्नेशशअम् क्षाराुंशी सुंयोर् होण्यासाठी धुण्याकशरता लार्णाऱ्या साबणाचा काही भार् वाया िातो. 
धुण्यासाठी साबणाचा वापर करण्यामध्ये अशा तऱ्हेने साबणाता काही भार् शनकामी होतो हा तोटा आहेच. 
शशवाय कॅस्ल्शअम् मगॅ्नेशशअम् साबणाचा हा साखा कपड्ाुंना शचकटून राहतो. तेथून तो काढून 
टाकण्यासाठी आणखीच साबण लार्तो. कपड्ावरील साखा तेथून शनघून रे्ला तर ठीक आहे. नाहीतर 
कपड्ाचा रुंर् भरुकट बनतो व कापड व कापडतुंतू ह्याुंची काही प्रमाणात खराबी होते. त्या उलट 
सुंश्लशेषत शनमगलक वापरण्यामध्ये हे सारे दोष मुळीच नसतात. म्हणिेच सुंश्लेशषत शनमगलक फुकट 
िाण्याचा सकवा साखा तयार होण्याचा प्रश्नच उद् भवत नाही. 
 

साबणामधील हा दोष सुंश्लशेषत शनमगलकामध्ये येत नाही; ह्याचे प्रमुख कारण म्हणिे ह्या दोन 
द्रव्याुंच्या सुंरचनेतील अुंत्य र्टातील फरक हे होय. साबण हा मुख्यतः तैल आम्लाुंचा सोशडअम् क्षार 
असतो. तेल आम्लाुंमध्ये आम्लता देणारी अणू रचना म्हणिे त्या रेणूच्या अुंती असणारा 

 
O 
॥ 

–C–OH 
 
हा अणूुंचा र्ट, आम्लतादायी ह्या र्टाऐविी सुंश्लेशषत शनमगलकामध्ये मुख्यतः सल्फेट (–O–SO₃H) 
सकवा सल्फोनेट (–SO₃H) असे अणू र्ट हायड्रोकाबगन साखळीला िोडलेले असतात. त्याुंचे सोशडअम् 
क्षार तयार केल्यावर त्या सुंयुर्ाच्या रेणचेू आयनीकरण होऊन साबणाप्रमाणेच िलपे्रमी व िलरोधी अशी 
दोन टोके एकाच आयनामध्ये एकि आल्याने त्यामध्ये शनमगलकाचे रु्ण येतात. परुंतु दुष्ट्फेनीय पाण्यातील 
कॅस्ल्शअम् सकवा मगॅ्नेशशअम् ह्याुंच्याशी झालेले साबणाचे सुंयुर् अद्रावणीय असतात. परुंतु सल्फेट सकवा 
सल्फोनेटबरोबर झालेले तेच सुंयुर् द्रावणीय असल्याने हे सुंयुर् काही अडचणी न येता पाण्याबरोबर वाहून 
िातात. हेच सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या यशाचे रहस्य. 
 

काही वस्त्रतुंतूच्या बाबतीत साबण वापरता येत नाही. उदाहरणाथग, रेशीम, लोकर ह्या नैसर्मर्क 
तुंतूवर साबणामध्ये नैसर्मर्करीत्याच असणाऱ्या अर्दी अल्प प्रमाणातील अल्क रु्णसुद्धा चालत नाही. 
रेशीम सकवा लोकर धुण्यासाठी त्यामुळे शनमगलकाची आम्लता पीएच ७ (pH = 7) पेक्षा िास्त नसावी. खरे 
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म्हणिे, पीएच ७ चे द्रावण हे अल्कही नसते आशण आम्लही नसते. ते पूणगपणे उदासीन. पीएच ७ पेक्षा कमी 
म्हणिे द्रावणाची आम्लता दाखशवणारे पशरणाम; तर पीएच ७ पेक्षा िास्त हे अल्कचे पशरमाण होय. काही 
नैसर्मर्क वस्त्रतुंतूप्रमाणे टेशरन, नायलॉन वर्ैरे सुंश्लेशषत वस्त्रतुंतूचे कपडे धुण्यासाठी साबण चालत नाही. 
साबणातील अुंर्भतू अल्क रु्णामुळे ह्या कपड्ाुंना अपाय होतो. सुंश्लेशषत तुंतूच्या वस्त्राुंच्या शवशशष्ट रु्णाुंमुळे 
सुंश्लशेषत शनमगलकाचा वापर सारखा वाढत आहे. ह्या कामी शनमगलक म्हणून साबण शनरुपयोर्ी असल्याने 
सुंश्लशेषत शनमगलकाुंना एक नवीन कायगके्षि लाभले आहे व ते वाढते आहे. एकूण वस्त्रतुंतूमध्ये सुंश्लशेषत 
तुंतूचे प्रमाण सारखे वाढत आहे हे लक्षात घेतले पाशहिे. आकृती ि. ७·१ वरून ही वाढ स्पष्ट होईल. 
 

साबणाची कायगक्षमता आणखी एका शठकाणी अर्दीच कमी पडते आशण ती म्हणिे, आम्लयुक्त 
पाण्यामध्ये. साबणावर आम्लाची अशभशिया होऊन साबणापासून तैल आम्ले मोकळी होतात. तैल आम्ले 
ह्यामध्ये शनमगलक म्हणून काहीच रु्ण नसतात. सुंश्लेशषत शनमगलकावर आम्लयुक्त पाण्याचा प्रशतकूल 
पशरणाम होत नाही. त्याुंची कायगक्षमता त्यामुळे अबाशधत राहते. 
 

साबणाऐविी सुंश्लेशषत शनमगलक वापरल्याने कपडे धुण्यासाठी कमी श्रम लार्तात. कपड्ावरून 
शनघालेला मळ पुन्हा कपड्ावर शचकटून बसण्याची शक्यता कमी असते आशण धुलाईसाठी एकूण पाणी 
कमी पुरते. 
 

िर्ातील वाढती लोकसुंख्या व आहारातील तेलाचे मह्त्तत्त्व आशण खाद्यतेलाुंचे मयाशदत उत्पादन 
ह्यामुळे तेलिन्य साबण वापरण्यामध्ये काही नवीन प्रश्न शनमाण होऊ लार्ले आहेत. खाद्यतेलाुंचा तुटवडा 
सतत िाणव ू लार्ला आहे. अशा पशरस्स्थतीमध्ये खाद्यतेलाुंचा आहाराव्यशतशरक्त अन्य कामी उपयोर् 
शक्यतो टाळण्याची आता शनताुंत र्रि आहे. खाद्यतेलाची टुंचाई पाहता ह्यावर आणखी भर देण्याची 
िरुरी नाही. साबणाची िार्ा सुंश्लेशषत शनमगलक घेऊ लार्ले तरच ह्या अडचणीतून पयाय सापडू शकेल हे 
आता स्पष्ट झाले आहे. 
 

साबणउत्पादकाुंना तेलाची टुंचाई शनराळ्या तऱ्हेने िाणव ूलार्ली आहे. खाद्यतेलाुंचे भाव सतत 
वाढत राशहल्याने साबणाचा उत्पादनखचग व पशरणामतः साबणाची सकमत सारखी वाढत आहे. तुलनेने 
सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या शकमतीमध्ये वाढ थोडी होते. स्पधेमध्ये साबण मारे् पडण्याचे हेही एक कारण आहे. 
 

असे हे सुंश्लशेषत शनमगलकाचे रु्ण व साबणाचे काही दोष आहेत. परुंतु सरस ठरलेल्या सुंश्लशेषत 
शनमगलकात आढळणारे काही दोष साबणामध्ये नसतात. ही झाली साबणाची एक िमेची बािू, ह्याचा 
शवचार पुढे येईलच. 
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आकृती ७·१ 

 
 

सुंश्लशेषत शनमगलक-शसन्थेशटक शडटिगन्ट ह्या नावाचे ‘शसन्डेट’ (syndet) असे छोटे नाव पडले 
आहे. ह्यालाच ‘सुं. शन.’ असे िोटक नाव देता येईल. अशा शनमगलकाची शनर्ममती बऱ्याच रासायशनक 
अशभशियाुंनी होत असते, हे समिून येईल. त्या मानाने साबणाची प्रशिया फार साधी, सरळ व सोपी असते. 
एखाद्या रासायशनक द्रव्यामध्ये शनमगलकाचे रु्ण येण्यासाठी कशा प्रकारची रेणूसुंरचना असावी लार्ते हे 
कळल्यावर रसायनशास्त्रज्ञ तशा प्रकारची शकती तरी द्रव्याुंची शनर्ममती करू लार्तो. अशा प्रकारच्या हिारो 
द्रव्याुंची शास्त्रीय शनयतकाशलकामध्ये नोंद आहे. परुंतु ही सवगच काही प्रत्यक्षात वापरता येत नाहीत. ह्या ना 
त्या कारणाने त्यातील पुष्ट्कळशी द्रव्ये र्ळतात. शवेटी बऱ्याच कसोयाुंमध्ये उतरलेली अशी त्यापैकी 
थोडीच द्रव्ये सुंश्लशेषत शनमगलक म्हणून तयार करतात व ती वापरात येतात. 
 
संश्लेणषत णनममलकाचें वगीकिि 
 
 अशा द्रव्याुंचे वर्ीकरण दोन पद्धतींनी करता येईल. एक म्हणिे, शनमगलक रेणूमधील कोणता 
मूलक (radical) ‘िलपे्रमी’ आहे, ह्यावरून. त्याप्रमाणे सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचे चार पोटवर्ग करण्यात 
येतात. ते म्हणिे, (१) अनायशनक (anionic) (२) कटायशनक (cationic), (३) उभयधमी 
(amphoteric), (४) नआयशनक (neutral). पाण्यामध्ये शनमगलक शवरघळल्यानुंतर आयनीकरण होते तेव्हा 
शनमगलक रेणूमधील शियाशील काबगनी आयनावर कोणता शवदु्यतभार आहे म्हणिे ऋण, धन, सकवा 
पशरस्स्थतीनुरूप ऋण अथवा धन होणारा, सकवा कोणताही नाही म्हणिेच शबनआयन. ह्यावरून ही नाव े
देण्यात आलेली आहेत. 
 

संश्लेणषत णनममलक 
  

    
आयनयुक्त शबनआयन 

      
अनायशनक कटायशनक उभयधमी 



  अनुक्रमणिका 

ही पद्धती रेणूच्या सुंरचनेवर आधारलेली आहे. 
 

केव्हा केव्हा दुसरी एक पद्धती वापरली िाते. त्याप्रमाणे शनमगलक रेणूचे मातीतील सकवा 
पाण्यातील सूक्ष्मिीवीकडून अपघटन होत असल्यास त्याुंना िीवशास्त्रीय दृष्ट्या ‘मृदू’ सकवा ‘अपघटनक्षम 
(soft सकवा biodegradable) असे म्हणतात. त्याउलट शनमगलक रेणूचे अपघटन मुळीच होत नसेल तर 
त्याला िीवशास्त्रीय दृष्ट्या ‘दृढ’ सकवा ‘अपघटन अक्षम’ (hard सकवा nonbiodegradable) असे म्हणतात. 
दृढ शनमगलक पाण्यामध्ये बराच काळ िशाचे तसे शटकून राहातात. ही वर्ीकरणाची पद्धती रेणूच्या 
िीवशास्त्रीय रु्णाुंवर आधारलेली आहे. काबगनी द्रव्याुंचे सूक्ष्मिीवींकडून शवघटन होते तेव्हा त्यापासून 
शनरुपद्रवी अशी द्रव्ये शनमाण होतात. सरल शृुंखला सुंयुर् (straight chain compounds) ह्याुंचे मातीतील 
सकवा पाण्यातील सूक्ष्मिीवींकडून अपघटन सहि होते. त्याुंना मृदू असे म्हणतात. परुंतु सशाख शृुंखला 
(branched chain) सुंयुरे् सकवा बेस्न्झनसारखी वलययुक्त (ring) सुंयुरे् ह्याुंना दृढ असे म्हणतात. ही दृढ 
शनमगलक द्रव्ये साुंडपाण्याच्या शनःसरण योिनेमध्ये व शवेटी पाणी नदीनाल्यामध्ये सकवा तलावामध्ये अथवा 
कालव्यामधून िाते, तेव्हा ती द्रव्ये होती तशीच, काही बदल न होता राहातात व साचत िातात. अशा 
तऱ्हेने पाण्याचे प्रदूषण होते. 
 

शनमगलक द्रव्याुंचे सुंश्लेषण करीत असताना ‘मृदू’ शनमगलक तयार करण्यासाठी शनमगलकाुंच्या 
सुंरचनेमध्ये शनमगलक म्हणून रु्ण कायम ठेवनू,त्यामध्ये सशाख शृुंखला सकवा वलये असू नयेत, ह्याची 
खबरदारी घ्यावी लार्ते. अथात शवेटी शनमगलक बनशवण्याचा खचग, त्यासाठी लार्णाऱ्या कच्च्या मालाची 
उपलब्धता व प्रदूषण शकती प्रमाणात होईल ह्याचा तारतम्याने शवचार करून सुंश्लेशषत शनमगलक तयार केले 
िातात. प्रत्येक देशामध्ये त्यामुळे सुंश्लेशषत शनमगलकाुंचे स्वरूप पशरस्स्थतीनुरूप का बदलत िाते ते समिून 
येईल. शवकशसत देशामध्ये बुंदी घातलेले सुंश्लशेषत शनमगलक शवकसनशील देशाुंमध्ये प्रारुंभी तरी रूढ 
झालेले शदसतात. 
 
संश्लेणषत णनममलकाची संिचना व उत्पादन 
 

साबण असो की सुं. शन. असो; त्यातील शियाशील भार्ामध्ये पृष्ठीय ताण कमी करण्याचे रु्ण 
येण्यासाठी त्यामधील एका टोकाला िलरोधी व दुसऱ्या टोकाला िलपे्रमी असे अण ूर्ट असणे आवश्यक 
असते. कोणत्याही काबगनी द्रव्याच्या आयनामध्ये ह्या दोन्ही परस्परशवरोधी रु्णाुंचा साधारण समतोल 
येण्याच्या दृष्टीने त्या आयनामध्ये काबगन अणूुंची सुंख्या काही मयादामध्ये असावी लार्ते. सुं. शन. शियाशील 
होण्याकशरता ही सुंख्या साबणाप्रमाणेच साधारण १०-१२ C अणू ते १८-२० C अणू एवढ्या मयादामध्ये 
असावी लार्ते. काबगन अणूुंची ही सुंख्या सरल शृुंखला हायड्रोकाबगन सकवा सशाख शृुंखला हायड्रोकाबगन 
सकवा एक अथवा अशधक बसे्न्झन वलययुक्त असे हायड्रोकाबगन द्रव्य असले तरी एकूण काबगन अणूुंची बेरीि 
वरील मयादाुंमध्ये असणे िरूर आहे. असे असेल तरच मर् ह्या हायड्रोकाबगनचा शियाशील आयन बनू 
शकतो. 
 
अनायणनक 
 

अशा शनमगलकामध्ये मोठ्या शियाशील भार्ावर ऋण शवदु्यतभार असतो. म्हणून त्याुंना अनायशनक 
(anionic) असे म्हणतात. ह्या शनमगलकामध्ये सोशडअम् सारखा धन शवदु्यतभारी लहान आयन त्याच्याबरोबर 
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असतो. साबण ह्या दृष्टीने अनायशनक वर्ामध्ये मोडेल. अनायशनक सुं. शन. तयार करण्यासाठी 
हायड्रोकाबगन द्रव्यावर प्रथम सल््युशरक आम्लाची अशभशिया करून त्याचा सल्फेट सकवा सल्फोनेट तयार 
झाल्यावर त्याचा पुढे सोशडअम् क्षार बनशवण्यात येतो. 
 

साखळी (शृुंखला) युक्त हायड्रोकाबगन द्रव्यावर सल््युशरक आम्लाची अशभशिया सहि होत नाही. 
ती घडवनू आणणे अवघड व रु्ुंतारु्ुंतीचे आहे. शृुंखला हायड्रोकाबगन बसे्न्झनला िोडणे ही अशभशिया त्या 
मानाने सोपी आहे. बेस्न्झन भार्ावर त्यानुंतर सल््युशरक आम्लाची अशभशिया घडवनू आणणे फारसे 
अवघड नाही. म्हणनू तर सुं. शन. बनशवण्यासाठी बेस्न्झनयुक्त हायड्रोकाबगनची शनवड करण्यात येते. अशा 
शनमगलकामध्ये मुख्य दोष म्हणिे िीवशास्त्रीय दृष्ट्या ते दृढ असतात. 
 
आस्ल्कल-ॲणिल सल्फोनेट 
 

ह्या शनमगलकाुंच्या उत्पादनामध्ये बेस्न्झनला लाुंब साखळीचा आस्ल्कल मूलक (radical) 
रासायशनक अशभशिया करून प्रथम िोडण्यात येतो. बसे्न्झन वलयाचे नुंतर सल््युशरक आम्लाने 
सल्फोनेशन केले िाते. तयार झालेल्या सल्फोनेटवर सोशडअम् हायड्रॉक्साइडची अशभशिया केल्यावर 
सोशडअम आस्ल्कल-ॲशरल सल्फोनेट असा क्षार तयार होतो. हा चाुंर्ला शनमगलक असून पाण्यामध्ये सहि 
शवरघळतो. ह्या शनमगलकामध्ये लाुंब साखळीचा म्हणिे सामान्यपणे १२ काबगन अण ू असलेला आस्ल्कल 
मूलक दाखशवण्यासाठी R (radical चे आद्य अक्षर) हे अक्षर वापरतात. 
 

 
 

 
R हा आस्ल्कल मूलक-प्रॉशपल रेणूचे चतुवाशरकीकरणाने [ह्यालाच टेरामर (tetramer) असे 

म्हणतात] तयार होतो, तेव्हा त्याला ‘डोडेशसल’ (dodecyl) असे म्हणतात. ह्या हायड्रोकाबगनची शृुंखला 
१२ काबगन अणूुंची आहे. आस्ल्कल (डोडेशसल व अन्य) बेस्न्झन सल्फोनेट ह्यामधील आस्ल्कल र्ट हा 
सशाख शृुंखलेचा असल्याने ह्या प्रकारच्या शनमगलकाुंना A B S (Alkyl-Benzene-Sulphonate ची 
आद्याक्षरे) असे म्हणतात. ह्या शनमगलकाचे उत्पादन सोपे व बऱ्याच कमी खचाचे असल्याने ह्याच सुं. शन. चे 
उत्पादन एके काळी फार मोठ्या प्रमाणावर होत होते. परुंतु हा शनमगलक अपघटन अक्षम म्हणिेच दृढ 
असल्याने त्याच्या वापरावर शवकशसत देशाुंनी बुंदी घातली आहे. शवकशसत देशात तरी ह्या शनमगलकाचा 
अवतार सुंपला आहे. 
 

सुंश्लशेषत शनमगलकामधील दृढता नाहीशी शनदान कमी करण्याच्या दृष्टीने शास्त्रज्ञाुंनी प्रयत्न सुरू 
केले. त्यामधून ‘L A B S’ म्हणिे ‘शलशनअर-आस्ल्कल-बेस्न्झन-सल्फोनेट’ ह्या शनमगलकाच्या उत्पादनाला 
सुरवात झाली. त्यासाठी सरल शृुंखला (शलशनअर) असलेले हायड्रोकाबगन म्हणिे नॉमगल पॅराशफन (n-
paraffin) ह्याचा बसे्न्झनशी सुंयोर् घडवनू पुढे सल्फोनेशन करणे व त्याचा सोशडअम् क्षार बनशवणे ह्या सवग 
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कृती A B S च्या कृतीप्रमाणे करण्यात येतात. अशा ह्या शनमगलकाच्या उत्पादनासाठी सरल शृुंखला 
हायड्रोकाबगन द्रव्ये इतर सशाख शृुंखला हायड्रोकाबगनच्या नैसर्मर्क शमश्रणातून बऱ्याच प्रयत्नाने वरे्ळी 
करून घ्यावी लार्तात. ही एक िादा खचाची बाब आहे. परुंतु ह्या शनमगलकाुंमध्ये िवळ िवळ ८० टके्क 
‘मृदुता’ येते. सरल शृुंखला हायड्रोकाबगन ह्या भार्ाचे िीवशास्त्रीय अपघटन होते. परुंतु बेस्न्झन हा भार् 
तसाच राहतो. म्हणून ह्या शनमगलकाला ८० टके्क मृदू व २० टके्क दृढ शनमगलक असे मानतात. ABS वर १९६४ 
सालाच्या सुमाराला बुंदी आल्यानुंतर LABS ची शनर्ममती मोठ्या प्रमाणावर होऊ लार्ली. तरी पण ह्या 
शनमगलकालासुद्धा नार्री आरोग्य खात्याकडून पुरी मान्यता लाभली नाही. 
 

नार्री आरोग्य खात्याच्या मान्यतेला उतरलेला अनायशनक शनमगलक म्हणिे सोशडअम् आस्ल्कल 
सल्फेट हा होय. योग्य लाुंबीचा सरल काबगनी शृुंखलेचा आल्कोहोल घेऊन त्यावर सल््युशरक आम्लाची 
अशभशिया करून तयार झालेल्या आस्ल्कल सल्फेटचा सोशडअम् क्षार बनशवल्याने त्याची शनर्ममती होते. ती 
पुढील समीकरणाने दाखशवता येईल: 
 

R-OH + H₂SO₄ = R-O-SO₃ H + H₂O 
R-O-SO₃ H + Na OH = R-O-SO₃ Na + H₂O 

 
ह्या वर्ामध्ये मोडणारा पशहला सुंश्लशेषत शनमगलक १९३०ते १९३५ ह्या काळामध्ये एकाच वळेी 

िमगनी व अमेशरका ह्या देशाुंमध्ये तयार करण्यात आला. त्याचे नाव होते ‘र्ार्मडनॉल’ (Gardinol). तो होता 
लॉशरक आल्कोहोल व सल््युशरक आम्ल ह्याुंच्या सुंयोर्ापासून तयार झालेला लॉशरल सल्फेटचा सोशडअम् 
क्षार. खोबरेलामधील लॉशरक आम्लाचे हायड्रोिनच्या साहाय्याने क्षपण (reduction) करून आल्कोहोल 
तयार करण्यात येई. एकाद्या आल्कोहोलच्या ऑस्क्सडीकरणाने शवेटी आम्ल तयार होते ह्या पशरशचत 
प्रशियेच्याबरोबर ही उलटी प्रशिया आहे. प्रारुंभीच्या काळी खोबरेलची वाढती सकमत सकवा त्याची टुंचाई हे 
प्रश्नच नव्हते. त्याकाळी हा शनमगलक थोड्ा प्रमाणावर तयार करीत व तो शपूँमध्ये अुंतभाव करण्यासाठी 
आशण अशाच शवशशष्ट कायासाठी वापरीत असत. मोठ्या प्रमाणावर सुं. शन. तयार होऊ लार्ले ते मुख्यतः 
दुसऱ्या महायुद्धानुंतर. शवशषेतः खशनि तेलाच्या शुद्धीकरण प्रशियेवर आधारलेला पेरो-रसायनाचा उद्योर् 
सुरू झाला तेव्हा. आल्कोहोल शमळशवण्याचे नवीन मार्ग पण आता उपलब्ध झालेले आहेत. 
 

अशा प्रकारे एस्टर, इथर, असुंतृप्त हायड्रोकाबगन (olefines) व अन्य आस्ल्कल द्रव्ये ह्याुंपासूनही 
मृदू शनमगलक बनशवता येतात. अथात त्याुंचे उत्पादन खचाचे असते. शवकशसत देशाुंमध्ये सवग वर्ाच्या एकूण 
सुंश्लशेषत शनमगलकाुंपैकी अनायशनक शनमगलकाुंचे उत्पादन सवांत िास्त म्हणिे ७० टक्क्याुंपेक्षा िास्त आहे. 
शवकसनशील देशाुंमध्ये एकूण सुंश्लेशषत शनमगलकामध्ये हेच प्रमाण ९० टके्क आहे, १० टके्क हे इतर वर्ातील 
असतात. 
 
कटायणनक 
 

कटायशनक (cationic) ह्या नावाप्रमाणे तो धन शवदु्यतभारवाही शियाशील आयनयुक्त शनमगलक 
असतो. धन आयनामध्ये योग्य काबगन अणूसुंख्या असलेला हायड्रोकाबगन असतो. त्यामुळेच आयनाला 
पृष्टीय शियाशीलता (surface activity) येते. हा धन आयन लहानशा ‘क्लोराइड’ सारख्या ऋण आयनाशी 
िोडलेला असतो. धन आयन हा 
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बहुधा नायरोिनयुक्त असतो. नायरोिन अणूला तीन –N– सकवा पाच 
। 

–N– 
/ । 

सुंयुिा असतात. त्यामुळे ॲमोशनआ H–N–H 
। 
H 

सकवा ॲमोशनअम् क्लोराइड 

 
(NH₄CI) सारखे सुंयुरे् बनतात. त्यापैकी पाच सुंयुिा असलेल्या नायरोिनच्या एक सकवा अशधक 
हायड्रोिनची िार्ा हायड्रोकाबगन अणूर्ट घेऊ शकतात. सवग हायड्रोकाबगनमधील एकूण काबगनअणूुंची 
सुंख्या १२ ते १८ ह्या मयादामध्ये असली तर त्या आयनाला पृष्ठीय शियाशीलता येते. त्याचे एक उदाहरण 
 
  a 

। 
N 
। 
c 

   ह्या सुंरचनेमध्ये R म्हणिे डोडेशसलसारखा लाुंब शृुंखलेचा मलूक a, b, 
c हे लहान आस्ल्कल मलूक –CH₃; C₂ H₅ सारखे × आशण म्हणिे 
क्लोराइड (CI) िोमाइड (Br) सारखा ऋण आयन. 

+ – 
R – – b × 
     

 
अशा प्रकारच्या सुंश्लशेषत द्रव्याुंचा शनमगलक म्हणनू क्वशचतच उपयोर् करण्यात येतो. परुंतु अन्य 

के्षिामध्ये माि त्याुंचे बहुशवध उपयोर् आहेत. आशण ते महत्त्वाचे आहेत. कापड शर्रण्याुंमध्ये तुंतूुंना मृदुता 
(softening) आणण्यासाठी व वस्त्राुंनमुलायम बनशवण्यासाठी त्याुंचा चाुंर्ला उपयोर् होतो. आधुशनक 
सुंश्लशेषत तुंतूुंनी बनशवलेल्या कपड्ाुंच्या घषगणाने ‘स्स्थशतशील शवदु्यतभार’ (static electric charae) 
शनमाण होऊ नये म्हणून त्याुंमध्ये कटायशनक शनमगलकाचा अन्तभाव करतात. ह्या द्रव्याचे दुसरे महत्त्वाचे 
रु्ण म्हणिे ते बॅस्क्टशरयाप्रशतबुंधक, आल्र्ीनाशक (algaecidal) व त्वचेला आरोग्यपोषक असे आहेत. 
कटायशनक शनमगलकाुंचा वापर ह्या कामी फक्त अल्पप्रमाणात करण्याची िरुरी असते. प्रमाण िास्त 
झाल्यास माि त्वचेला अपाय होण्याची शक्यता असते. 
 

सुंश्लशेषत शनमगलकाुंच्या शनरशनराळ्या रु्णाुंचा फायदा एकशित शमळावा म्हणून बरेच वळेा दोन सकवा 
अशधक सुं. शन. एकि शमसळले िातात. परुंतु कटायशनक शनमगलक माि अनायशनक शनमगलकाुंमध्ये 
शमसळता येत नाहीत. त्याुंच्या परस्परशवरोधी रु्णामुळे ते एकशित आल्याने त्याुंची रासायशनक अशभशिया 
होऊन दोन्ही शनमगलकाुंचे रु्ण नाहीसे होतात. म्हणून हेच तेवढे शमश्रण वज्यग मानले िाते. कटायशनक 
शनमगलकाचे उत्पादन फारच थोडे होते. हे उत्पादन खचाचे आहे. शशवाय त्याचे उपयोर्ही मयाशदत आहेत. 
 
उभयधमी 
 

ह्या वर्ाच्या म्हणिे ‘ॲम्फोटेशरक’ (amphoteric) शनमगलकामध्ये हायड्रोकाबगनची लाुंब शृुंखला 
असून त्यामध्ये कटायशनक आशण अनायशनक शनमगलकाुंच्या रु्णाुंचा 

 

अुंतभाव होतो. त्यामुळे हे दोन्ही रु्ण एकि येतात. त्यामध्ये अशमन 
। 

(–N–) 
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ह्या आम्लारी र्टाबरोबरच आम्ल (–CooH) र्ट पण असतो. ह्या वर्ातील एका शनमगलकाचे उदाहरण: 
 

R-NH-CH₂-CH₂-CooH 
 
(R = योग्य त्या लाुंबीची म्हणिे १२ सकवा िास्त काबगन अणू असलेली हायड्रोकाबगन शृुंखला.) 

 
ह्या वर्ातील शनमगलकाचे कायगस्वरूप द्रावणाच्या आम्ल सकवा अल्क रु्णावर आधाशरत असते. 

द्रावण िर थोडे सकवा िास्त आम्लधमी असले तर वरील शनमगलकाचे कटायशनक शनमगलक रु्ण प्रकट 
होतात. त्या उलट, द्रावण अल्कधमी असल्यास अनायशनक रु्ण शदसून येतात. द्रावण िर पूणग उदासीन 
असल्यास म्हणिे आम्लही नाही सकवा अल्कही नाही, तर माि शनमगलकाचे कटायशनक आशण अनायशनक 
असे दोन्ही रु्ण शियाशील होतात. म्हणिे तेव्हा तो शनमगलक उभयधमी बनतो. 
 

ह्या शनमगलकाचा उपयोर् शपूँ, प्रसाधने,दात घासण्याची पेस्ट ह्याुंच्या शनर्ममतीसाठी करतात. 
पायसकारक (emulsifying agent) म्हणून तेल रुंर्ाचे, पाण्यामध्ये पायस करण्यासाठी, क्षपणरोधक 
(corrosion resistant) व आरोग्यपोषक असे त्या शनमगलकाचे अन्य उपयोर् आहेत. 
 
न आयणनक 
 

आयशनक नसलेल्या म्हणिेच ‘नॉन आयशनक’ (non-ionic) ह्या वर्ामध्ये मोडणाऱ्या 
शनमगलकाुंमध्ये कटायशनक, अनायशनक व उभयधमी शनमगलकाप्रमाणेच पृष्ठीय शियाशीलता असते. पाण्यात 
हे शनमगलक शवरघळतात. परुंतु इतर शनमगलकाुंप्रमाणे ह्या शनमगलकाुंचे आयनीकरण होत नाही. त्यातून 
शवदु्यतभारवाही आयन तयार होत नाहीत. ह्या शनमगलकामध्ये दोन घटक एकमेकाुंना िोडलेले असतात. 
योग्य त्या लाुंबीची हायड्रोकाबगन शृुंखला असलेला घटक हा ‘िलरोधी’ असतो; तर त्याला िोडलेला 
‘िलपे्रमी’ घटक असतो, तो पॉशलइशथशलन ऑक्साइड (बहुवाशरक इशथशलन ऑक्साइड सकवा इथर) हा. 
 

िलरोधी घटक म्हणनू तैल आल्कोहोल (R-OH) सकवा आस्ल्कल शफनॉल (R-C₆ H₄ OH), तैल 
आम्ले (R-COOH), आस्ल्कल अशमन (R-NH₂) आस्ल्कल अमाइड (R-CO-NH₂) ह्याुंची शनवड मुख्यतः 
करण्यात येते. िलपे्रमी घटक म्हणून सामान्यपणे इशथशलन ऑक्साइड वापरला िातो. 

 
CH₂ – CH₂ हे आहे इशथशलन ऑक्साइडचे रचना सूि. 

\ / 
o 

 
इशथशलन ऑक्साइड ह्या रेणूुंची एकमेकाुंना िोडून –O–CH₂–CH₂–O–CH₂–CH₂ अशी लाुंब 

माशलका होते. तेव्हा त्याला पॉशलइशथशलन ऑक्साइड (बहुवाशरक इशथशलन ऑक्साइड) म्हणतात. व त्याचे 
सूि (O–CH₂–CH₂–)n असे दाखशवतात. ह्या सूिामधील n चे मलू्य ६–७ सकवा त्याुंपेक्षाही बरेच िास्त 
असू शकते. 
 

तैल (fatty) आल्कोहोल + पॉशलइशथशलन ऑक्साइड.  
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R–OH + n (–O–CH₂–CH₂–) 
 

⟶ R–O–CH₂–CH₂– (–O–CH₂–CH₂) n–i OH 
 

अशा तऱ्हेने तयार झालेल्या शनमगलकामध्ये R–ह्या आस्ल्कल र्टामध्ये अणूुंची सुंख्या १२ ते २० 
असली तरच तैल आल्कोहोल चाुंर्ला ‘िलरोधी’ (म्हणिे पाण्यात मुळीच न शवरघळणारा) बनतो. 
उदाहरणाथग, ओशलल आल्कोहोल (C₁₈ H₃₃ OH) स्टीअरॉल (C₁₈ H₃₅ OH). एवढे काबगन अण ू
असलेल्या िलरोधी घटकाला िोडलेला ‘िलपे्रमी’ घटक तेवढाच तुल्यबळ असावा लार्तो. नाही तर 
तयार झालेले द्रव्य पाण्यात शवरघळणार नाही. ह्या दृष्टीने दोन्ही घटकाुंमध्ये समतोल आणण्यासाठी दुसऱ्या 
घटकातील काबगन अणूुंची सुंख्या ही पशहल्या घटकामधील काबगन अणूुंच्या सुंख्येच्या िवळपास असावी 
लार्ते. म्हणिे आल्कोहोलमधील R–मध्ये १२ काबगन अणू असल्यास त्याला िोडावयाचे इशथशलन 
ऑक्साइड रेणूचे ५–६ र्ट लार्तील. परुंतु R–मध्ये १८ काबगन अणू असल्यास (उदा. ओशलल 
आल्कोहोल स्टीअशरल आल्कोहोल) इशथशलन ऑक्साइड र्टाुंचे म्हणिेच ‘n’ चे मूल्य बरेच वाढवाव े
लार्ते. 
 
दुसरे उदाहरण म्हणून नॉशनल शफनॉल आशण पॉशलइशथशलन ऑक्साइडचे घेता येईल. 
 

 
  

अशा शनमगलकाच्या उत्पादनासाठी वरील समीकरणामध्ये n चे मूल्य ७-८ तरी असाव ेलारे्ल. 
 

ह्याच पद्धतीने तैल आम्ले आस्ल्कल अमाइड सकवा आस्ल्कल अशमन ह्याुंचेही योग्य सुंख्येच्या 
इशथशलन ऑक्साइड घटकाशी िोडणी होऊन न आयशनक शनमगलक बनशवता येतात. 
 

न आयशनक वर्ातील शनमगलकाुंचा उपयोर् कपड्ावरील तेल काढून टाकणे सकवा ग्रीिचे 
पायसीकरण घडवनू आणणे ह्या कामी होतो. सुंश्लशेषत तुंतूचे कपडे धुण्यासाठी ह्या शनमगलकाचा शवशषे 
उपयोर् होतो. हे शनमगलक न आयशनक असल्याने कोणत्याही अन्य वर्ातील शनमगलकाबरोबर त्याुंचे 
शियाशील शमश्रण होऊ शकते. ह्या शनमगलकाुंची शनर्ममती करण्यासाठी सरल शृुंखलायुक्त काबगनी द्रव्ये 
वापरल्यास ते िीवशास्त्रीय दृष्ट्या ‘मृदू’ होतात. भशवष्ट्यकाळातील प्रभावी शनमगलक म्हणून त्याब्दलल मोठ्या 
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अपेक्षा शनमाण झाल्या आहेत. ह्या शनमगलकाचे उत्पादन खचाचे आहे. शशवाय हे शनमगलक द्रवरूप सकवा पेस्ट 
ह्या स्वरूपात तयार होत असल्याने, त्याुंची कोरडी पूड करता येत नाही. 
 
णनममलकाचं्या णपढ्या 
 

सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचा शवकास हा अर्दी अलीकडील आहे. सव रु्णी नाही तरी बहुरु्णी सुं. शन. 
च्या शनर्ममतीचे तुंि शवकशसत होत असताना ग्राहकाुंच्या बदलत्या र्रिा व आवडी, त्याुंना परवडणारी 
सकमत, कच्च्या मालाची उपलब्धता आशण शवेटी आरोग्य व स्वच्छता ह्या नार्री खात्याच्या दृष्टीने सुयोग्य 
अशा शनरशनराळ्या स्तराुंवर शनमगलकाचे अुंशतम भशवतव्य व उपयुक्तता ही शनशित होत असतात. साबणाच्या 
बाबतीत हे सवग शनकष पूवीच लावनू झालेले असल्याने एकदा प्रमाशणत साबण तयार झाल्यावर ग्राहकाुंची 
पसुंती सकवा अन्य प्रश्न उद भवत नाहीत. परुंतु सुं. शन. ब्दलल माि पुष्ट्कळ अनपेशक्षत अडचणी शनमाण 
होतात. 
 

कोणताही शनमगलक हा केवळ चाुंर्ला शनमगलक म्हणिे चाुंर्ली धुलाई व स्वच्छता करणारा आहे. 
ह्या एकाच रु्णावर शटकून राहत नाही. त्याची अुंशतम रु्णवत्ता ठरशवण्यासठी अन्य कसोया लावल्या 
िातात. त्यामध्ये काही उशणवा सकवा दोष आढळल्यास तो शनमगलक मारे् पडतो. नवीन शनमगलक त्याऐविी 
सुंश्लशेषत करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. सवगच िरी नाही तरी बऱ्याच कसोया पार पडेपय त सुंशोधन चालू 
ठेवाव ेलार्ते. 
 

ग्राहकाुंना परवडेल असा शनमगलक सुंशोधन करून शनशित करावा, त्याच्या उत्पादनासाठी 
युंिसामग्रीची उभारणी करावी व तयार माल बािारात शविीसाठी ठेवावा; तर शर्ऱ्हाइकाच्या पसुंतीला 
उतरला नाही म्हणून तसाच पडून राहतो. अशा शनमगलकाचे उत्पादन र्दल करून नवीन शनमगलक नवीन 
उत्पादन युंि-योिना वापरून शनमगलक तयार करावा, तो ग्राहकाुंच्या पसुंतीला उतरावा, त्याचा खप वाढू 
लार्ावा. आशण अचानक सावगिशनक आरोग्य खात्याकडून लाल कुं दील दाखशवण्यात येतो. ह्या 
शनमगलकामुळे घाणपाण्याच्या शनःसरण व्यवस्थेमध्ये अडथळे येतात व शवेटी नदीच्या, नाल्याच्या सकवा 
कालव्याच्या पाण्याचे प्रदूषण होते; म्हणून असा शनमगलकावर शासनाकडून बुंदी घालण्यात येते. परत सवग 
सुंशोधन, सवग कारखानदारी र्दल करून नवीन शनमगलक तयार करण्याच्या दृष्टीने नवीन युंिणा उभारावी 
लार्ते. नव्या शनमगलकाला आरोग्य खात्याकडून मान्यता लाभते, तर दरम्यान ग्राहकाुंची आवड व र्रिाही 
बदलतात. र्रम पाण्यामध्ये उकळून कपडे धुण्याऐविी धुलाईयुंिे रूढ होतात आशण शवपुल फेसाच्या 
शनमगलकाच्या िार्ी शबनफेसाच्या शनमगलकाची मार्णी शनमाण होते. मर् पूवीचा हा शनमगलक व त्याची 
उत्पादनयुंिणा पुन्हा मोडीत िाते. सुं. शन. च्या उत्पादकाुंना शनरशनराळ्या स्तराुंवर लक्ष कें शद्रत करून 
कारखानदारीला तयार व्हाव ेलार्ते. नवी शवटी नव ेराज्य असे म्हणतात; त्याप्रमाणे एक शनमगलक ह्या ना 
त्या कारणाने मारे् पडतो. त्याच्या िार्ी दुसरा येतो; आशण तो पण कोणत्या तरी कारणने मारे् पडतो. 
त्यावळेी शतसरा, अशा शनमगलकाुंच्या शनरशनराळ्या रािवटी येतात आशण िातात. इुंग्रिी भाषेमध्ये ह्यालाच 
पशहल्या ‘शपढीचा’ (generation चा), दुसऱ्या, शतसऱ्या शपढीचा शनमगलक असेही म्हणतात. 
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पूिक साहाय्यक द्रव्ये 
 

साबणाप्रमाणेच सुंश्लेशषत शनमगलकामध्ये पण पूरक व साहाय्यक द्रव्याुंचा अन्तभाव करण्यात येतो. 
शुद्ध सुं. शन. तयार झाल्यावर त्यामध्ये वरील द्रव्याुंचे शमश्रण करून नुंतर ते शविीसाठी बािारात ठेवतात. 
बािारात शमळणाऱ्या शनमगलकामध्ये शुद्ध सुंश्लशेषत द्रव्याुंचे प्रमाण साधारणतः २० टके्क असते. इतर द्रव्याुंचे 
प्रमाण ८० टके्क भरते. अशी शमश्रणे शविीसाठी ठेवण्यामध्ये काही उ्ेदलश असतात. एक म्हणिे, शुद्ध सुं. शन. 
चाुंर्लेच शियाशील असल्याने कपडे धुण्याचे कामी त्याुंचे अल्प प्रमाण पुरते. चुकून िास्त पडल्यास, 
त्याला काम नसल्याने ते बहुमोल द्रव्य शनष्ट्कारण वाया िाते. शनमगलकाची पूड हाताळण्यास व वापरण्यास 
सोईची पडावी म्हणून त्यामध्ये अन्य काही उपयुक्त द्रव्ये शमसळून त्याुंचा आकारमान वाढशवतात. शुद्ध 
सुंश्लशेषत शनमगलकापेक्षा, अन्तभाव केलेल्या द्रव्याुंची सकमत तुलनेने बरीच कमी असल्याने उत्पादकाुंना 
शमशश्रत शनमगलक, ग्राहकाुंना परवडेल अशा सकमतीमध्ये शवकता येतात. अन्तभाव केलेल्या द्रव्यामध्ये 
मुख्यतः पूरक व साहाय्यक द्रव्ये असतात. ह्या द्रव्याुंमुळे शनमगलकाच्या अुंर्भतू रु्णाुंना उठाव शमळतो. 
शशवाय काही उपयुक्त अशा नवीन रु्णाुंची भर पडते. अशी ही उपयुक्त द्रव्ये म्हणिे १) सोशडअम 
पॉशलफॉस्फेट, २) सोशडअम् शसशलकेट, ३) सोशडअम सल्फेट, ४) शुभ्रताकारक द्रव्ये, ५) सोशडअम् 
कारबॉक्सी शमशथल सेल्युलोि, ६) सोशडअम परबोरेट, ७) एन्झाइम द्रव्ये. 
 

सोशडअम राय पॉशलफॉस्फेट आशण टेरा सोशडअम पायरो फॉस्फेट ह्याुंचा अन्तभाव मोठ्या 
प्रमाणावर म्हणिे ३० ते ५० टके्क एवढा करण्यात येतो. त्याुंचा उपयोर् केल्याने पाण्यातील क्षार द्रव्यामुळे 
धुलाईमध्ये येणाऱ्या अडचणी व अन्य दोष टाळता येतात. 
 

सोशडअम शसशलकेटचा सुं. शन. मध्ये मुख्य उपयोर् म्हणिे शनमगलकाचे रु्ण वाढशवणे हा नसून 
धुलाईयुंि व इतर युंिे, ह्यामधील ॲल्युशमशनअम धातूच्या युंिभार्ावर र्ुंि चढू नये हा आहे. हे द्रव्य 
‘क्षरणरोधक’ (corrosion resistant) असल्याने हा उपयोर् होतो. सोशडअम् सल्फेट हा मुख्यतः शनरुपद्रवी 
भरताडीचे (filler) द्रव्य म्हणनू वापरतात. 
 

सोशडअम कारबॉक्सी शमशथल सेल्युलोि ह्या द्रव्याचा वापर थोड्ा (१ ते ३ टके्क) प्रमाणात 
करतात. कपड्ावरून शनघालेला मळ, घाण वर्ैरे त्यामुळे पाण्यात तरुंर्त राहण्यास मदत होते. 
 

प्रकाश शदप्तीकारक द्रव्ये कपड्ाुंना िादा शुभ्रता व चकाकी आणतात. परबोरेट हा सौम्य 
ऑस्क्सडीकारक व शवरुंिक (bleaching agent) म्हणून वापरतात. 
 

एन्झाइम द्रव्ये ही मुख्यतः प्रोटीनयुक्त पदाथांमुळे पडलेले डार् काढून टाकण्यासाठी उपयुक्त 
असतात. 
 
णनममलकाचा घटक पाठ 
 

बािारात उपलब्ध असलेल्या सुंश्लशेषत शनमगलकाचा प्राशतशनशधक पाठ (formula) पुढे शदलेला 
आहे. विनाने शकेडा प्रमाण पुढीलप्रमाणे: 
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१) शुद्ध सुंश्लेशषत शनमगलक..... २० टके्क 

२) फॉस्फेटचे प्रकार..... ३० टके्क 
३) िलाुंश (पाणी)..... १२ टके्क 

४) सोशडअम सल्फेट..... १६ टके्क 

५) रुंर्, सुवास, शुभ्रतावधगक, फेस देणारी द्रव्ये..... १ टक्का 
६) सोशडअम कारबॉक्सी शमशथल सेल्युलोि..... २ टके्क 

७) सोशडअम् शसशलकेट..... १० टके्क 

८) सोशडअम परबोरेट..... १० टके्क 
 

णनममलकाणवषयीच्या अपेिा 
 
बािारात शनमगलक दोन स्वरूपात म्हणिे बारीक कणीदार आशण प्रवाही द्रवरूप असे उपलब्ध 

असतात. ग्राहकाुंच्या त्याब्दललच्या अपेक्षाुंची नोंद पुढीलप्रमाणे करता येईल. 
 
कपडे धुण्यासाठी वापरावयाच्या कणीदार शनमगलकाुंनी कपडे स्वच्छ, शुभ्र व चमकदार व्हाव.े 

त्याचप्रमाणे शनमगलकामुळे कापडतुंतूुंना अपाय होऊ नये, ह्या महत्त्वाच्या रु्णाबरोबर शनमगलक शदसावयाला 
आकषगक असाव.े पॅक केलेल्या डब्यातून सहि बाहेर ओतता आले पाशहिेत. त्यामधील कण एकमेकाुंना 
शचकटून त्याुंचे खडे होऊ नये. शनमगलक डब्यातून बाहेर ओतीत असताना त्याची भकुटी सकवा धूळ वर उडू 
नये. शनमगलक पाण्यामध्ये सहि शवरघळणारा असू नये. नाही तर शनष्ट्कारण िास्त वापरला िातो. 

 
द्रवरूप शनमगलक मुख्यतः िेवणाच्या शडशसे, बश्या, प्लेटी वर्ैरे युंिामधे स्वच्छ करण्यासाठी 

वापरतात. िेवणाच्या भाुंड्ावरील तेलकटपणा व अन्नाचे कण हे भाुंडी शवशषे न घासता, पाण्याबरोबर 
शनघून िाव े व भाुंडी स्वच्छ व्हावी व पाण्यातून थोड्ा वळेामध्ये शनथळून शनघावी, हा हेतू. स्नानासाठी 
(आुंघोळीच्या टबामध्ये) द्रवरूप शनमगलक वापरले तर अुंर् स्वच्छ व्हाव,े पण त्वचेवरील नैसर्मर्क स्स्नग्धता 
शनघून िाऊ नये, अुंर्ाची िळिळ न होणे, डोळ्याुंची आर् न होणे, सकवा डोळ्याुंना अपाय न होणे ह्या 
अपेक्षा असतात. द्रवरूप शनमगलक बाटलीमध्ये असताना, त्यामधील घटक पृथक होऊ नयेत. ते एकरूप, 
एकसुंध राहाव.े द्रवरूप शनमगलक थोडा दाट असावा. िास्त पातळ, सकवा िादा प्रवाही असल्यास 
ओतताना िास्त पडतो व तो फुकट िातो. 
 

सुंश्लशेषत शनमगलकाचे फेस देण्याचे रु्ण कायानुरूप कमी सकवा िास्त असाव ेलार्तात. कपडे 
हाताुंनी धुवावयाचे असले तर मनाच्या समाधानासाठी तरी (शनमगलकाचा फेस व स्वच्छ धुलाई ह्याुंचा शवशषे 
सुंबुंध नसल्याने) चाुंर्ला फेस पाशहिे, युंिामध्ये शडशसे, बश्या वर्ैरे धुण्यासाठी फेस देणारे शनमगलक 
चाुंर्ले; कारण फेसामध्ये तेलकट पदाथांचे बारीक अवशषे फेसाुंच्या बुडबुड्ात अडकले िातात व 
पाण्याबरोबर वाहून िातात. ह्या उलट घररु्ती कपडे धुलाईयुंिामध्ये माि शनमगलक फेस न येणारा 
असावा. नाहीतर नको त्या अडचणी शनमाण होतात. 
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प्रदूषि 
 
सुंश्लशेषत शनमगलकाचा वापर रे्ल्या तीसचाळीस वषांपासून सुरू झाला व त्याची झपायाने वाढ 

झाली व होतही आहे, हे सवग ठीक आहे. परुंतु सुं. शन. मुळे िलप्रदूषण होते ही एक नवीन समस्या 
सुंशोधकापुढे प्रथमच उभी राशहली. साबणामुळे असे प्रदूषण होत नाही. सुं. शन. मुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचे 
स्वरूप लक्षात येऊन, त्याची कारणे शोधणे व त्याुंचे शनराकारण करणे ह्या दृष्टीने शवचार व सुंशोधन सुरू 
झाले. 

 
सुंश्लशेषत शनमगलकाने कपडे धुतल्यावर त्यावरील माती, तेलकटपणा देणारे स्स्नग्धपदाथग व 

शचकटलेला मळ ह्या र्ोष्टी शनमगलकाच्या साहाय्याने सुया होतात व पाण्याबरोबर वाहून िातात. परुंतु 
शनमगलक आशण मळ ह्याुंची रासायशनक अशभशिया होत नाही. पूवीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे धुलाईच्या कायामध्ये 
शनमगलकाचे कायग हे मध्यस्थासारखे असते. मध्यस्थ म्हणून कायग करणे शनमगलकाला शक्य होते, ह्याचे 
कारण म्हणिे शनमगलकाची पृष्टीय शियाशीलता हा भौशतक रु्ण हे होय. धुलाईचे कायग झाल्यानुंतर 
शनमगलकाचा बराच भार् पूवी होता तसाच राहतो. धुण्याच्या भरपूर पाण्यामध्ये शमसळल्यामुळे त्याचे 
पाण्यातील शकेडा प्रमाण फारच अल्प असते एवढेच. 

 
मोठ्या शहरातून घाणपाणी शनःसरण (drain) नळातून वाहून नेले िाते. शवेटी ते मलैा-शुद्धीकरण 

म्हणिेच सुंस्करण ह्यासाठी एकि िमशवले िाते. मलै्यावर शनरशनराळ्या शिया करून तो शनरुपद्रवी 
करण्यात येतो. त्यामधील घन भार् वरे्ळा करून उरलेले पाणी नदीनाल्यामध्ये, शतेामध्ये सकवा 
कालव्यामध्ये सोडून देतात. परुंतु त्यासाठी पाण्यामध्ये असणाऱ्या काबगनी द्रव्याचे स्वरूप बदलून ती पुरेशी 
शनरुपद्रवी करणे आवश्यक असते. हे कायग घाणपाण्याच्या शनःसरण नळातील पाण्यामध्ये व मलै्याचे 
शुद्धीकरण ज्या शठकाणी होते, तेथील मातीमध्ये असणारे सूक्ष्मिीवी करतात. हे सूक्ष्मिीवी सामान्यपणे 
शनरुपद्रवी असतात. सूक्ष्मिीवींचा िीवनिम चालू असताना पाण्यातील व िशमनीवरील मलैा व अन्य 
काबगनी द्रव्ये ह्याुंचे अपघटन होते. अपघटनामधील वायुरूप द्रव्ये हवमेध्ये शमसळून िातात. द्रवरूप व अन्य 
द्रव्ये मातीमधे राहातात. ही द्रव्ये फारशी अपायकारक नसतात. घाणपाण्यामध्ये असणाऱ्या शनरशनराळ्या 
पदाथांची व पाण्याची शवल्हेवाट (disposal) लावण्यात येते तेव्हा शवेटी पाणी बऱ्याच प्रमाणात शुद्ध होऊन 
ते नदीनाल्यात सकवा कालव्यात सोडतात. असे पाणी पनु्हा वापरण्यालायक होते. 

 
सूक्ष्मिीवी पाण्यातील बऱ्याच काबगनी द्रव्याचे अपघटन करतात. परुंतु काही काबगनी द्रव्याुंचे 

अपघटन ह्या सूक्ष्मिीवींना करता येत नाही. कोणती द्रव्ये िीवशास्त्रीय दृष्ट्या अपघटनक्षम आहेत व 
कोणती नाहीत हे त्या काबगनी द्रव्याुंच्या सुंरचनेवर अवलुंबून असते. काबगनी द्रव्ये िर लाुंब सरळ साखळीची 
असतील तर त्याुंचे अपघटन होते. त्याउलट सशाख शृुंखलायुक्त काबगनी द्रव्ये सकवा बेस्न्झनसारख्या 
वलययुक्त द्रव्याुंचे सूक्ष्मिीवीकडून अपघटन होत नाही, हे पूवीच आलेले आहे. म्हणिे सवग प्रशियाुंमधून 
रे्ली तरीही अपघटन अक्षम द्रव्ये होती तशीच राहतात. िीवशास्त्रीय दृष्ट्या अपघटनक्षम द्रव्ये म्हणिे ‘मृदू’ 
आशण अपघटन अक्षम म्हणिे ‘दृढ’ ह्या वर्ीकरणाप्रमाणे, तेलिन्य साबण हा मृदू असतो. 

 
काही शनमगलक दृढ असल्याने माि काही प्रश्न शनमाण होतात. एक म्हणिे, ते शनमगलक 

घाणपाण्याच्या मळामधून िात असताना, शनमगलकाच्या पृष्ठीय शियाशीलतेमुळे भरपूर फेस येतो. फेसयुक्त 
घाणपाण्याचे एकूण आकारमान वाढते. शक्य असेल तेव्हा घाणपाणी नळातून बाहेर रस्त्यावर येऊन सवगि 
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घाण पसरते. त्यानुंतर नळातील घाणपाणी पुढे शनरुपद्रवी करण्यासाठी व पाणी मलै्यापासून वरे्ळे करून 
घेण्याच्या दृष्टीने सुंस्करण योिना व शवल्हेवाट लावण्याची योिना ज्या िार्ी असते तेथे िमशवतात. परुंतु 
तेथील सूक्ष्मिीवीसुद्धा शनमगलकावर काहीच पशरणाम करू शकत नसल्याने पाण्यातील शनमगलक पाण्यामध्ये 
तसेच राहतात. त्याुंचा पृष्ठीय शियाशीलता हा रु्णही अबाशधत राहतो. हे पाणी नदीमध्ये सोडल्याने 
पाण्यावर फेस येतो. ह्याचा अथग म्हणिे पाणी प्रदूशषत झाले आहे. असे पाणी नर्रपाशलका व इतर सुंस्था 
ह्याुंना वापराव े लार्ते, तेव्हा काही भावशनक व तसेच सामाशिक प्रश्न शनमाण होतात. शनमगलकामुळे 
िलप्रदूषण टाळण्यासाठी दृढ शनमगलकाच्या वापरावर नार्री व शासकीय आरोग्य खात्याकडून बुंदी 
घालण्यात येते. 

 
दृढ शनमगलकयुक्त पाणी कालव्यामध्ये सोडल्यावरही काही शनराळे प्रश्न उभे राहतात. शवशशष्ट 

प्रमाणापेक्षा िास्त शनमगलकाुंचा सुंचय झाला तर ते पाणी शतेात िाते तेव्हा तेथील बीिाुंकुराुंच्या वाढीला 
अपायकारक ठरते. शशवाय शतेिशमनीमध्ये मुरलेले पाणी िेव्हा नशिकच्या शवशहरीमध्ये शझरपून िाते तेव्हा 
त्यातील बराचसा शनमगलक पण शवशहरीच्या पाण्यात येतो. शवशहरीचे पाणी प्रदूशषत होण्याचे हे एक कारण 
असू शकते. ही एक शनराळीच समस्या होय. 

 
काही शठकाणी बुंर्ल्याभोवती आवारामध्ये फुलझाडे सकवा भािीपाल्याची लार्वड करण्यात येते. 

त्यासाठी लार्णारे पाणी हे मुख्यतः स्नानर्ृहातील पाणी, कपडे धुतलेले पाणी, भाुंडी धुतलेले पाणी एकि 
करून पुरशवण्यात येते. झाडाच्या मुळाशी सकवा भािीपाल्याच्या रोपाुंच्या मुळाशी रे्लेले पाणी वाफ होऊन 
रे्ले तरी त्यामधील शनमगलक माि वाफ न होता तसाच राहातो, व त्या शठकाणी साचत िातो. त्याचे प्रमाण 
शवशशष्ट मयादेपलीकडे रे्ल्यानुंतर शनमगलकाच्या शवशशष्ट रु्णामुळे िीवशास्त्रीय समतोल शबघडतो व तेथील 
वनस्पतीच्या वाढीवर प्रशतकूल पशरणाम होतो. दृढ शनमगलकयुक्त पाण्यामुळे कशी अशनष्ट परुंपरा ओढवते 
ह्याची कल्पना येईल. 

 
सूक्ष्म वनस्पतींची भिमसाट वाढ 

 
शनमगलकाुंच्या बाबतीत आणखी एक मोठी अडचण शनमाण होते. त्याचा सुंबुंध साुंडपाण्यातील 

शनमगलकाशी प्रत्यक्ष नसून त्यामध्ये असणाऱ्या फॉस्फेट ह्या पूरक द्रव्याशी आहे. फॉस्फेट हे पूरक द्रव्य 
बािारी शनमगलकामध्ये बऱ्याच प्रमाणात, खरे म्हणिे ३० ते ५० टके्क असते. नदीनाल्यापासून दूर अशा 
सपाट िशमनीवर र्ाव ेपसरलेली असतात. तेव्हा तेथील पावसाचे पाणी, शतेातील पाणी व इतर घाणपाणी 
वाहत िाऊन एकाद्या खोलर्ट िारे्मध्ये िमा होते; त्यामध्ये िीवसृष्टीची (वनस्पती व प्राणी ह्याुंची) वाढ 
होते. एक प्रकारचा त्यामध्ये परस्पराुंच्या वाढीला पूरक असा समतोल असतो. अशा तलावामध्ये र्ावातील 
साुंडपाणी शझरपून सकवा अन्य तऱ्हेने िाऊन पोचते तेव्हा त्यामध्ये शनमगलकाबरोबर फॉस्फेट द्रव्ये पण 
येतात. त्याुंचे शवघटन होत नसल्याने ती द्रव्ये तलावामध्ये साचत िातात. साचलेली फॉस्फेट द्रव्ये 
पाण्यातील ‘ब्ल्यू आल्र्ी’ (blue a gae = एक प्रकारचा शवेाळ) ह्या वनस्पतीला फॉस्फेट हे एवढे सकस 
खत ठरते की त्याची थोड्ा काळात भरमसाट वाढ होते. ह्यालाच युरोशफकेशन (eutrophication) असे 
म्हणतात. ह्याचा पशरणाम म्हणिे पाण्यात शवरघळलेला बराच ऑस्क्सिन त्याच्या ह्या भरघोस वाढीसाठी 
खचग होतो. तलावातील प्राणीसृष्टीची अपऱु्या ऑस्क्सिनमुळे वाढ खुुंटते. अशा तऱ्हेने तलावाच्या पाण्यातील 
प्राणी व वनस्पती ह्याुंमधील सुयोग्य असा समतोल शबघडतो. पशरणामी ह्या कारणामुळे तलावातील पाण्याचे 
प्रदूषण होते. ह्या अडचणीचीही नार्री व शासकीय आरोग्य खात्याने दखल घेऊन फॉस्फेटयुक्त 
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शनमगलकावर काही शठकाणी बुंदी घालण्यात येत आहे. फॉस्फेटमुळे तलावातील पाण्याचे प्रदूषण होते हे 
सवगिच मान्य आहे. परुंतु तलावाच्या पाण्यात सुंचय होणारा फॉस्फेट क्षार शनमगलकाशशवाय अन्य मार्ांनी 
होऊ शकतो. शतेिशमनीतून चाुंर्ल पीक येण्यासाठी रे्ली काही वष ेमोठ्या प्रमाणावर रासायशनक खते 
वापरण्यात येतात. त्यामध्ये फॉस्फेट खताचे प्रमाण बरेच असते. िर्ातील प्रर्त देशाुंमध्ये दुसऱ्या 
महायुद्धानुंतर हशरत िान्ती आली. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायशनक खते- त्यामध्ये फॉस्फेट खताचा 
अन्तभाव आहे-वापरण्यात येऊ लार्ली. त्याच कालखुंडामध्ये दुसऱ्या एका के्षिामध्ये नेिो्दलीपक प्रर्ती 
झाली. ती म्हणिे, सुंश्लशेषत शनमगलकाुंच्या उत्पादनामध्ये आशण वापरामध्ये. त्यामुळे तलावासारख्या 
िलाशयामध्ये होणाऱ्या प्रदूषणाचे खापर केवळ सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या डोक्यावर फोडणे एवढेसे बरोबर 
नाही. फार तर २५टके्क फॉस्फेटचा उर्म शनमगलकापासून असेल असे तज्ज्ञाुंचे मत आहे. तथाशप सुं. शन. चे 
सुंशोधक िलप्रदूषण टाळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत. त्याुंनी फॉस्फेटऐविी दुसरी पयायी द्रव्ये 
शोधून काढली आहेत. ती म्हणिे शनमगलकामध्ये फॉस्फेटच्या िार्ी नायरोिन क्षारद्रव्ये. ‘एन टी ए’ 
(NTA-Nitrilo tri acetic acid) ह्याचे बोरॅक्स (टाकणखार) बरोबर केलेले शमश्रण वापरतात. ह्यामुळे 
फॉस्फेटचे शनमगलकामधील पूरक द्रव्ये हे कायग तर होतेच, शशवाय नायरोिनयुक्त क्षाराुंचे पाण्यातील 
सूक्ष्मिीवीकडून अपघटन काही प्रमाणात होत असल्याने ती नायरोिनयुक्त द्रव्ये पाण्यामध्ये साचत नाहीत. 
हा पयाय चाुंर्ला आहे खरा, परुंतु तो सोपा सकवा शनदोष आहे असे समिणे माि चुकीचे होईल. शवेटी 
सुंशोधन हे अखुंड चालू ठेवाव ेलार्ते. एका दोषावर मात करावी; तर दुसरे नवीन दोष उद् भवतात. त्यावर 
उपाय शोधाव ेतर आणखी शनराळेच दोष शनमाण होतात. असलेल्या दोषाुंवर मात, त्यातून पुन्हा नवीन दोष 
ही साखळी न सुंपणारी आहे.  
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८ : भाित आणि णनममलक 
 
भारतीय सुंस्कृतीचा इशतहास तसा िुना आहे. परुंतु साबण ह्या नावाने आि ओळखल्या िाणाऱ्या 

पदाथाची शनर्ममती भारतामध्ये अलीकडच्या काळातील आहे. पािात्य देशाुंमध्ये माि साबणाचा इशतहास 
प्राचीन आहे. आुंघोळीसाठी व कपडे धुण्यासाठी साबणाचा वापर त्या देशाुंमध्ये फार पूवीपासून होत असे. 

 
तथाशप भारतामध्ये शरीराची स्वच्छता, आरोग्य व शुशचभूगतपणा ह्याुंचे महत्त्व माि वदेकालापासून 

लोकाुंच्या पशरचयाचे होते. शनत्य शनयमाने दररोि स्नान करून शरीर शनमगल व आरोग्यसुंपन्न राखण्यात 
येई. नदीचे सकवा झऱ्याचे वाहते पाणी सकवा र्रम पाणी वापरून लोक स्नान करीत. केव्हा केव्हा ते 
अल्कयुक्त माती अुंर्ाला लावनू आुंघोळ करीत. 

 
आयुवेदामध्ये आलेल्या माशहतीप्रमाणे त्वचा आरोग्यमय व मृदू राखण्यासाठी त्या वळेी बऱ्याच 

प्रसाधनी द्रव्याुंचा लोक उपयोर् करीत असत असे शदसते,त्यापैकी काही स्नानापूवी, तर काही स्नानाचे 
वळेी व काही स्नानानुंतर वापरण्यात येत असत अशा द्रव्याुंमध्ये आवळा, नार्रमोथा, तीळ व बदाम ह्याुंचे 
वाटलेले ओले शमश्रण, अल्कयुक्त माती, चण्याचे पीठ, दूध, मध, सलबाचा रस, शवपलु फेस देऊन स्वच्छता 
करणारे शरठे व शशकेकाई, सुर्ुंधी तेले, उर्ाळलेल्या चुंदनाचे र्ुंध, वर्ैरे ह्याुंचा समावशे होतो. ह्यापकैी 
काही द्रव्ये वापरून अभ्युंर् स्नानाने लोक शरीराची स्वच्छता आशण मनाची प्रसन्न्ता साधीत असत. 
सणासुदीच्या मुंर्ल प्रसुंर्ाची सकवा धार्ममक कायाची सुरवात शनमगल स्नानाने होत असे. अिूनही ही पद्धती 
रूढ आहे. 

 
चरक व सुश्रुत ह्या प्रशसद्ध भारतीय वैद्यक ग्रुंथाुंमध्ये आलेल्या रसायनशास्त्रशवषयक माशहतीमध्ये 

चुनखडी हा खशनि पदाथग िाळून चुना बनशवता येतो व चुना पाण्यामध्ये थोड्ा प्रमाणात शवरघळून चुन्याची 
शनवळी तयार होते, ह्याची नोंद आहे. एवढेच काय, तर पाण्यामधे शवरघळणाऱ्या राखेमधील क्षाराुंचे (हे 
मुख्यतः काबोनेट क्षार असतात.) द्रावण चुन्याच्या शनवळीमध्ये ओतल्यावर दाहक सोडा होत असल्याचाही 
उल्लेख आहे. तरीपण मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध असलेली वनस्पतीिन्य तेले आशण दाहक सोडा ह्याुंच्या 
शमश्रणातून साबणासारखा शनमगलक तयार करता येतो ह्याचा शनदेश आढळत नाही ह्याचे नवल वाटते. परुंतु 
ह्याच कालखुंडामध्ये यूरपमध्ये माि साबणाची शनर्ममती व त्याचा उपयोर् ह्याशवषयी बरीच प्रर्ती झालेली 
होती. 

 
पािात्य देशाुंचा भारताबरोबर व्यापार सुरू झाल्यावर इतर वस्तूुंबरोबर भारतामध्ये साबणाची पण 

आयात होऊ लार्ली. त्यामुळे रे्ली तीनचार शतके तरी भारताला साबणाचा पशरचय आहे. प्रथमदशगनी 
कदाशचत खरे वाटणार नाही, परुंतु साबण हा शब्दही आपण साबणाबरोबरच आयात केलेला असावा असे 
शदसते. पूवी साबणासारखा पदाथग स्नानासाठी सकवा कपडे धुण्यासाठी वापरीत नसत. ह्या शनमगलकाची 
सुंकल्पना भारतामध्ये नवीन होती. त्यामुळे परकीय पदाथाबरोबर त्याचे नावही इकडे आले हे स्वाभाशवक 
वाटते. श्री. शव. दी. नरवणे ह्याुंच्या भारतीय व्यवहारकोशामध्ये भारतीय भाषाुंमध्ये साबणासाठी असणारे 
प्रशतशब्द पाशहल्यावर ह्याची खािी पटते. उदाहरणाथग, सहदी-साबून, पुंिाबी-साबण, उदूग-साबन, ससधी-
साबणुु, रु्िराती-साबू, बुंर्ाली-साबान (शाबान), ओशडआ-साबुन, तेलर्-ूसब्ब,ू कानडी-साबुन. 
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प्रा. कृ. पाुं. कुलकणी ह्याुंच्या व्युत्पत्ती कोशामध्ये साबणासाठी फारसी भाषेत साबण, अरेशबकमध्ये 
साबनू, पोतुगर्ीिमध्ये साबन असे प्रशतशब्द शदलेले आहेत. 

 
इुंग्रिीमध्ये सोप (soap) व फ्रें च भाषेमध्ये ‘सवोना’ (savona) असे शब्द साबणासाठी आहेत. 
 
तुकी भाषेमध्ये ह्याच अथी साबण असा शब्द आहे असे समिते. साबण ह्या आपल्याकडील शब्दाची 

व्युत्पत्ती असा ह्या पािात्य शब्दाच्या आधाराने शोधावी लारे्ल. शवशषेतः शवशवध भारतीय भाषाुंमध्ये िवळ 
िवळ एकच शब्द रूढ असल्याने व तो शब्द सुंस्कृतोद् भव नसल्याने साबण शब्दाचे परकी मूळ शोधणे 
उद् बोधक ठरेल. 

 
पणहला भाितीय साबि 

 
भारतामध्ये तेले व कॉस्स्टक सोड्ाचे द्रावण ह्याुंच्या शमश्रणातून साबणशनर्ममती ही रे्ल्या शतकाच्या 

शवेटी शवेटी होऊ लार्ली. भारतातील साबणाचा पशहला कारखाना १८९७ साली ‘नॉथग वसे्ट कुं पनी’ ह्या 
नावाने मीरत (उत्तर प्रदेश) येथे सुरू झाला. अथात त्या वळेी हा कारखाना इुंग्लुंडमधील उद्योर्पतीने सुरू 
केला होता. 
 

भारतीय बनावटीच्या साबणाला थोडी थोडी मार्णी होती. १९०५ साली सुरू झालेल्या ‘स्वदेशी’ 
चळवळीने साबणाच्या उत्पादनाला थोडासा उठाव शमळाला. त्यानुंतर पशहल्या महायुद्धाच्या काळामध्ये 
(१९१४ ते १९१८) साबणाचे उत्पादन काही प्रमाणात वाढले; परुंतु एकूण उत्पादन फार मोठे नव्हते. 
१९२०-२१ साली परदेशाुंतून २ कोटी रुपये सकमतीचा (त्यावळेी साबणाची सकमत अर्दी माफक असूनही) 
साबण आयात करण्यात आला. साबणाच्या बाबतीत परावलुं बन असेच काही वष ेचालू राशहले. 

 
स्वदेशी साबिाचे युग 

 
स्वदेशी साबणाच्या युर्ाचा आरुंभ व शवस्तार झाला तो माि १९३० ते १९३९ ह्या दशकामध्ये. साबण 

उत्पादनासाठी भारतीय उद्योर्पती पढेु आले. मोठ्या प्रमाणावर साबण उत्पादनासाठी कारखानदारीचा 
पशहला टप्पा र्ाठण्यात आला. १९४०-४१ साली आयात झालेल्या साबणाची सकमत २ कोटी रुपयाुंवरून 
१८ लक्ष रुपयाुंपय त घसरली. ह्यावरून भारतीय कारखानदारीच्या उत्पादनक्षमतेमध्ये कशी प्रर्ती होत 
रे्ली हे समिून येते. त्या पुढील दशकात म्हणिे १९४० ते १९४९ ह्या कालखुंडात म्हणिे दुसऱ्या 
महायुद्धाच्या काळात व नुंतर झालेली प्रर्ती हा साबण-उद्योर्ाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा होय. ह्या 
दशकामध्ये साबण-उत्पादनामध्ये पुष्ट्कळ शवस्तार झाला. त्याचप्रमाणे साबणाच्या रु्णवते्तमध्ये लक्षणीय वाढ 
झाली. ह्याचा योग्य तोच पशरणाम झाला. भारत सरकारने साबणाच्या आयातीवर १९५५ सालापासून पूणग 
बुंदी घातली आहे. ह्या आयातबुंदीला अपवाद म्हणिे अर्दी थोडे शवशशष्ट रु्णाुंचे साबण,शवशषेतः औषधी 
साबण हे होत. १९३० सालानुंतर केवळ वीस वषांमध्ये भारत साबणाच्या बाबतीत स्वयुंपूणग झाला. 
परावलुं बन सुंपले. स्वदेशातील म्हणिे भारतीय उत्पादकाुंना परदेशाुंशी चढाओढ करण्याची र्रि उरली 
नाही हे खरे. परुंतु त्याचबरोबर चोखदळ ग्राहकाुंच्या अपेक्षा पुऱ्या करण्याची नवीन िबाबदारी त्याुंच्यावर 
आली. 
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ह्याशशवाय कें द्र सरकारच्या उत्पन्नाची बाब म्हणनू आशण बाहेरून आणलेल्या साबणावर शमळणाऱ्या 
आयात कराची भरपाई करण्यासाठी म्हणून साबणाच्या शनर्ममतीवर माचग १९५४ पासून ‘उत्पादन-शुल्क’ 
(Excise duty) आकारण्यात येऊ लार्ले. शविेवर चालणाऱ्या मोठ्या कारखान्यातून तयार होणाऱ्या 
साबणावरच फक्त उत्पादन-शुल्क आकारण्यात येते. परुंतु कुशटर उद्योर्ामध्ये सकवा लहान प्रमाणावरील 
कारखान्यामध्ये तयार होणाऱ्या साबणावर उत्पादन-शुल्क माफ असल्याने त्याुंनाही एक प्रकारे सुंरक्षण 
शमळाले आहे. मोठ्या कारखानदाराुंशी त्याुंना शकमतीच्या बाबतीत होणाऱ्या स्पधेमध्ये शटकून राहणे शक्य 
व्हाव ेहा एक त्या योिनेमार्ील हेतू होय. 

 
साबणाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर कारखान्यामध्ये करता येते. त्याचप्रमाणे लहान प्रमाणावर 

कुशटर उद्योर्ामधूनही शवशषेतः स्थाशनक मार्णी पुरशवण्यासाठी साबण तयार करण्यात येतो. पशहल्या 
प्रकारच्या साबणशनर्ममतीसाठी कायगक्षम उत्पादनतुंि वापरण्याची र्रि असते. मोठी युंिसामग्री, युंिज्ञ, 
तज्ज्ञ कारार्ीर, बरीच िार्ा, भरपूर कच्चा माल, तयार मालाची प्रमाशणत रु्णवत्ता, साबणाची योग्य 
साठवण, प्रशसद्धी व शवेटी शवतरण ह्या कामी बराच भाुंडवली खचग लार्तो. याुंशिकीकरणामुळे 
उत्पादनाच्या मानाने कामर्ार कमी लार्तात. अशा उद्योर्ाुंना ‘भाुंडवल अशभमुख’ (Capital oriented) 
उद्योर् असे म्हणता येईल. त्याउलट कुशटर उद्योर्ामध्ये उत्पादन कमी, युंिसामग्री अल्प, स्वयुंरोिर्ाराची 
सुंधी आशण उत्पादनाच्या मानाने अतज्ज्ञ कामर्ाराुंची सुंख्या िास्त. त्यामुळे कुशटर उद्योर् हे ‘रोिर्ार 
अशभमुख’ (Labour oriented) बनतात. प्रत्येक कुशटर उद्योर्ामध्ये साबणाची रु्णवत्ता व दिा ही 
एकसारखी ठेवता येत नाहीत. त्यामध्ये थोडाफार बदल होत राहतो. मोठ्या कारखान्यामध्ये माि 
एकसारखा म्हणिे एकरूप साबण तयार होतो. व त्याचा दिा व त्याची रु्णवत्ता ही सतत कायम शटकून 
राहतात. 

 
साबि उद्योगाचे स्वरूप 
 

भारतामधील साबण उद्योर्ाचे स्वरूप लक्षात घेऊन त्या उद्योर्ाचे वर्ीकरण पुढीलप्रमाणे 
करण्यात येते: 
 

१) सुंघशटत नोंदणी झालेले कारखाने शवभार् 
 (Organized registered section); 
 

२) सुंघशटत, पण नोंदणी न झालेले कारखाने शवभार्; 
 

३) (असुंघशटत) लघु सकवा कुशटर उद्योर् शवभार्; 
 
४) सहकारी ग्रामीण साबण उद्योर् शवभार्. 
 
ह्या चार शवभार्ाुंपैकी चवर्थया शवभार्ाचा शवचार पढेु स्वतुंिपणे ‘खादी ग्रामोद्योर् महामुंडळाच्या’ 

कायाच्या सुंदभात करण्यात येईल. 
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पशहल्या वर्ातील सुंघशटत कारखानदार फक्त ‘पूणग उत्कलन’ तुंि वापरून मळीशवरशहत स्वच्छ 
साबण शमठावणी वापरून वरे्ळा करून घेतात. पढेु हा साबण स्नानाचे साबण, औषधी साबण, काही शवशशष्ट 
िातीचे साबण ह्याुंच्या शनर्ममतीमध्ये आशण त्याचप्रमाणे कपडे धुण्याचे साबण तयार करण्यासाठी वापरण्यात 
येतो. सुंघशटत शवभार्ातील बऱ्याच कारखान्याुंमध्ये अत्युंत आधुशनक युंिसामग्री व स्वयुंचशलत युंिे वापरून 
साबणाचे उत्पादन करण्यात येते. 
 

साबण कारखाने पुष्ट्कळ वळेा ‘तेलशुद्धीकरण’ (oil refining) कारखाने सकवा ‘वनस्पती तूप’ तयार 
करण्याचे कारखाने याुंना िोडलेले असतात. तेल स्वच्छ म्हणिे मळीशवरशहत करण्याच्या प्रशियेमध्ये 
‘साबणमळी’ (soap stock) हे एक उपद्रव्य शमळते. हे उपद्रव्य अन्यथा शनरुपयोर्ी असल्याने ते स्वस्त 
शमळते. साबणासाठीच फक्त त्याचा उपयोर् होतो. त्याचा काही प्रमाणात वापर केल्याने साबण 
उत्पादनाच्या खचात बचत होते. 

 
ह्याच वर्ातील काही कारखाऩे साबणधुंद्यातील एक महत्त्वाचे उपद्रव्य म्हणिेच स्ग्लसरीन वरे्ळे 

करून नुंतर शुद्ध केल्यावर बािारात शविीसाठी पाठशवतात. स्ग्लसरीन ह्या उपद्रव्याचे उत्पादन ही एक 
मोठ्या कारखानदाराुंना फायद्याची बाब आहे. अथात स्ग्लसरीन वरे्ळे काढणे आशण शुद्ध करणे ह्यासाठी 
खर्मचक अशी युंियोिना लार्ते. भारतामध्ये दरसाल साधारण २० हिार टन स्ग्लसरीन उत्पादनक्षमता 
असणारे काही साबण कारखाने आहेत व तैल आम्ले तयार करणारे कारखाने आहेत. तरीपण स्ग्लसरीन 
काही प्रमाणात आयात कराव ेलार्ते. ‘पूणग उत्कलन’ पद्धती सकवा आधुशनक स्वयुंचशलत युंि वापरणारे 
सुंघशटत शवभार्ातील मोठे कारखानेच स्ग्लसरीन तयार करू शकतात. परुंतु लघुउद्योर् शवभार्ामध्ये ‘शीत’ 
सकवा ‘समशीतोष्ट्ण’ पद्धती वापरीत असल्याने बरेच नैसर्मर्क स्ग्लसरीन वाया िाते. 
 

सुंघशटत नोंदणीकृत कारखाने ही वर्गवारी थोडी व्यापक आहे. त्यामध्ये मोठे कारखाने आहेत तसेच 
लहान कारखाने पण आहेत. त्याुंची उत्पादनक्षमता ५० हिार टनाुंपासून १ हिार टनाुंपय त असू शकते. 
ह्या वर्ातील एकूण कारखानदारीपकैी शनम्मेपेक्षा िास्त कारखानदारी महाराष्ट्र आशण पशिम बुंर्ाल ह्या 
दोन राज्याुंमध्ये आहे. साबणाचा दिा व रु्णवत्ता ह्यामुळे त्या कारखान्याुंच्या उत्पादनाला नावलौशकक व 
प्रशतष्ठा ही लाभली आहेत. देशभर त्याुंना सतत मार्णी असते. 
 

सुंघशटत वर्ामधील परुंतु नोंदणी न झालेले कारखानदार सुद्धा आधुशनक युंिसामग्री वापरून 
मुख्यतः ‘पूणग उत्कलन’ पद्धतीचा वापर करतात. त्याचबरोबर काही प्रमाणात ‘समशीतोष्ट्ण’ पद्धती पण हे 
कारखानदार वापरतात. मुख्यतः कपडे धुण्याचे साबण शनर्ममती हे त्याुंचे उश्दलष्ट असते. असा साबणात 
‘भरताड’ केलेले साबण व ‘भरताड नसलेले’ साबण असे दोन्ही प्रकार असतात. परुंतु तयार होणाऱ्या 
साबणामध्ये दिा व प्रत ह्या बाबतीत एकरूपता असते. शिल्हा व राज्य पातळीवर त्या साबणाुंना चाुंर्ली 
मार्णी असते. त्या वर्ामध्ये मोठे कारखाने आहेत, तसेच लहान कारखाने पण आहेत. 

 
लघुउद्योर् सकवा कुशटर उद्योर् शवभार्ातील कारखान्याुंमध्ये उत्पादन साहशिक लहान प्रमाणावर 

केले िाते. ‘शीत’ सकवा ‘समशीतोष्ट्ण’ पद्धती वापरून ह्या शवभार्ामध्ये मुख्यतः कपडे धुण्याचा ‘भरताडी’ 
साबण एकूण बराच तयार होतो. अशा साबणाला उत्पादन खचग कमी येतो व साबणाचा दिा अशनशित 
असतो. प्रत्येक कुशटर कारखानदाराचा दिी इतराहून थोडाफार वरे्ळा असतो. साबणाची प्रतवारी पाहता 



  अनुक्रमणिका 

ती बरीच कमी असते. तथाशप हा साबण स्वस्त असल्याने स्थाशनक ग्रामीण ग्राहकाकडून अशा साबणाला 
चाुंर्ली मार्णी असते. 

 
साबि उद्योगाची प्रगती 
 

शवकसनशील देशाुंमध्ये समतोल औद्योशर्क शवकासाला र्ती देण्यासाठी काही वळेा योिनाबद्ध 
कायगिम आखण्यात येतात. स्वातुंत्र्योत्तर काळामध्ये भारताची सवांर्ीण औद्योशर्क व सामाशिक शवकास 
करण्याच्या दृष्टीने पुंचवार्मषक योिना तयार करण्यात आल्या. योिनाबद्ध कायगिम असला तर 
शनरशनराळ्या उद्योर्ाुंच्या प्रर्तीला उठाव शमळतो. त्या दृष्टीने साबण धुंद्याची प्रर्ती दशगशवणारी माशहती 
‘वले्थ ऑफ इुंशडया’ भार् ८ व डॉ. िे. िी. काणे ह्याुंच्या ग्रुंथामध्ये आलेली आहे. ही सुंकशलत माशहती 
चाुंर्ली उद् बोधक आहे. 

 
पणहली पंचवार्गषक योजना 

 
ह्या योिनेच्या आरुंभी म्हणिे १९५१ साली साबण –उद्योर्ाची एकूण उत्पादनक्षमता २ लक्ष ६५ 

हिार टन एवढी होती. त्यापैकी सुंघशटत शवभार्ामध्ये १ लक्ष ९२ हिार टन; तर लघुउद्योर् शवभार्ामध्ये 
७३ हिार टन एवढी होती. परुंतु १९५१ साली सुंघशटत शवभार्ामध्ये शनरशनराळ्या प्रकारच्या साबणाचे 
प्रत्यक्ष उत्पादन अवघे ८२ हिार टन झाले. ह्या शवभार्ातील उत्पादक्षमतेपैकी अवघी ४०-४५ टके्क 
उत्पादनक्षमता प्रत्यक्ष उपयोर्ात आली. सुंघशटत शवभार्ातील शवशवध प्रकाराुंच्या साबणाच्या उत्पादनाची 
१९५१ ते १९५७ (पशहल्या पुंचवार्मषक योिनेचा काळ) ह्या वषातील आकडेवारी पढुील कोष्टकात शदलेली 
आहे. 
 

कोष्टक क्र  .८.१  
(वजन टनामंध्ये) 

वषम कपड्ाचंा साबि स्नानाचा साबि औषधी साबि अन्द्य साबि एकूि 

१९५० ५९६७० ११९३५ २१० ८८५ ७२७०० 
१९५१ ६७१५५ १४८९५ २०५ ११८४ ८३४४० 

१९५२ ७१०८० १३८१० २३० १२५० ८६३७० 

१९५३ ६८४०० १२८०० २८० ११९० ८२६७० 

१९५४ ७०९०० १५८०० २५० १०५० ८८००० 
१९५५ ८२२५० १५१०० ३०० १३५० ९९००० 

१९५६ ९०५३० १७२७० ४०० २०५० ११०२५० 

१९५७ ९१२७० १७७०० ४५० २१८२ १११६०२ 
 
दुसऱ्या पुंचवार्मषक योिने (१९५६-१९६०) मध्ये साबणाच्या उत्पादनक्षमतेमध्ये म्हणण्यासारखी 

वाढ झालेली नाही. त्याचे कारण म्हणिे पशहल्या पुंचवार्मषक योिनेमध्ये उपलब्ध असलेली उत्पादनक्षमता 
पूणगपणे वापरण्यात आलेली नव्हती. दुसऱ्या पुंचवार्मषक योिनेच्या अखेरीला म्हणिे १९६० साली सुंघशटत 
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शवभार्मध्ये उत्पादनक्षमता २ लक्ष ५० हिार टन एवढी होती. ही उत्पादनक्षमता एकूण ९१ कारखान्याुंमध्ये 
शवभार्लेली होती. त्यापकैी ३१ कारखाने महाराष्ट्रात, तर २१ कारखाने पशिम बुंर्ालमध्ये होते. म्हणिे ह्या 
दोन राज्याुंमध्ये शमळून िवळ िवळ ५७ टके्क कारखाने अशी ही शवभार्णी होते. भारतातील सुंघशटत 
शवभार्ामधील सवग कारखान्याुंतून शवशवध प्रकारच्या साबणाचे १९६० साली प्रत्यक्ष उत्पादन १ लक्ष ४० 
हिार टन एवढे झाले. 

 
शतसऱ्या पुंचवार्मषक योिनेच्या काळामध्ये शासकीय शनयमामध्ये एक बदल झाला. पूवी सुंघशटत 

शवभार्ातील कारखानदाराुंची एकूण रु्ुंतवणूक कमीत कमी ५ लक्ष रुपये असावी अशी अट होती. परुंतु 
शतसऱ्या योिनेमध्ये शकमान रु्ुंतवणुकीची अट साडेसात लक्ष रुपये एवढी वाढशवण्यात आली. त्यामुळे 
सुंघशटत कारखान्याुंपकैी ज्याुंची रु्ुंतवणूक साडेसात लक्ष रुपयाुंपेक्षा कमी होती असे कारखाने लघुउद्योर् 
शवभार्ामध्ये समाशवष्ट झाले. सुंघशटत शवभार्ातील कारखान्याुंची सुंख्या ९१ वरून ६१ वर आली. बाह्यतः 
वाटणारी ही घट मुख्यतः ताुंशिक कारणामुळेच झालेली आहे. नवीन शनयमानुसार शनशित झालेल्या ६१ 
सुंघशटत कारखान्याुंची एकूण उत्पादनक्षमता १९६७ साली २ लक्ष ४१ हिार टन (नवीन शनयमापूवी १९६० 
साली ही २ लक्ष ५५ हिार टन) होती. प्रत्यक्ष उत्पादन माि १९६७ साली १ लक्ष ८१ हिार टन एवढे झाले. 
म्हणिे उत्पादनामध्ये वाढ झाली. 
 

सुंघशटत शवभार्ापैकी मोठ्या अशा ४४ कारखान्याुंची सवग प्रकारच्या साबणासाठी एकूण 
उत्पादनक्षमता १९७१ साली २ लक्ष १७ हिार टन एवढी होती. भारतामध्ये त्या कारखान्याुंची राज्यवार 
शवभार्णी पुढीलप्रमाणे होती: 
 

महाराष्ट्र १० ताशमळनाडू ३ 

पशिम बुंर्ाल  १० आुंध्प्रदेश २ 

म्हैसूर (कनाटक)  ४ शदल्ली २ 
रु्िरात ४ मध्य प्रदेश  १ 

उत्तर प्रदेश  ४ शबहार १ 

केरळ ३ एकूण ४४ 
 

कोणत्याही धुंद्याची उत्पादनक्षमता व प्रत्यक्ष उत्पादन ह्याुंमध्ये काही वळेा थोडी, तर काही वळेा 
बरीच तफावत आढळते. ह्याची कारणे तरी काय असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनामध्ये येणे साहशिक 
आहे. कारणे बरीच असू शकतात. एक महत्त्वाचे कारण म्हणिे, कारखान्याची उभारणी करतात तेव्हा 
कल्पक आशण व्यवहारी उद्योर्पती केवळ आिचीच मार्णी लक्षात घेऊन कारखान्याची उभारणी करीत 
नाहीत. पढुील वीस-पुंचवीस वषांमध्ये होणारी सुंभाव्य मार्णी पुरव ू शकतील एवढ्या मोठ्या 
उत्पादनक्षमतेचे कारखाने उभारण्यात येतात. मोठ्या कारखान्याुंमध्ये र्रिेप्रमाणे थोडथोडी वाढ करता 
येत नाही हे ध्यानात ठेशवले पाशहिे. अनपेशक्षतपणे मार्णी वाढते तेव्हा मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन 
शकफायतशीर असते. दूरदृष्टीने आिची राखून ठेवलेली उत्पादन-कायगक्षमता योग्य वळेी उपयोर्ी पडते. 
काही वळेा कच्च्या मालाचा अपुरा सकवा अशनशित पुरवठा असतो, सकवा कच्च्या मालाची सकमत 
परवडणारी नसते. अशा वळेी उत्पादन-खचग वाढतो, वस्तू महार् झाल्यामुळे शर्ऱ्हाईक तुटते आशण बािारी 
मार्णीचे प्रमाण घसरते. कारखान्यातून त्यामुळे उत्पादनक्षमतेपेक्षा बरेच कमी उत्पादन करण्यात येते. 
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अर्दी बाह्य कारणामुळे सुद्धा काही वळेा उत्पादन घटते. उदाहरणाथग, वीिपुरवठा सकवा पाणीपुरवठा 
ह्याुंमुळे खुंड, सुंप, टाळेबुंदी अशी बाह्य कारणे असू शकतात. 

 
शनमगलकाच्या एकूण वाढत्या र्रिेच्या प्रमाणात साबणाचे उत्पादन वाढले नाही. त्याचे एक कारण 

म्हणिे, भारतामध्ये रे्ली वीसपुंचवीस वष ेसुंश्लशेषत शनमगलकाुंचे उत्पादन सुरू झालेले आहे. शनमगलकाच्या 
एकूण उत्पादनापैकी सुंश्लेशषत शनमगलकाुंचे प्रमाण सारखे वाढत आहे. १९६१ ते १९७१ ह्या कालखुंडातील 
साबण व सुंश्लशेषत शनमगलक ह्याुंच्या उत्पादनाची आकशडवारी कोष्टक ि. ८·२ मध्ये शदलेली आहे. 

 
लघुउद्योग णवभाग 

 
सुंघशटत शवभार्ाब्दललची शनशित व खािीलायक माशहती उपलब्ध असते. परुंतु लघुउद्योर् 

शवभार्ाब्दलल माि शवश्वसनीय अशी माशहती शमळत नाही. माशहती शमळते ती सुद्धा तुटपुुंज्या स्वरूपाची 
असते. हे कारखाने नेमके कोठे आहेत, सकवा त्याुंचे सरासरी उत्पादन शकती आहे ह्याशवषयीची साधारण 
माशहती हाती येत नाही. असे काही कारखाने माशहती पुरशवण्यास फारसे उत्सुक नसतात. कारखान्याुंचे 
पुरेसे सहकायग लाभत नाही. सबुंध देशामध्ये लघुउद्योर् शवभार्ाचे एकि उत्पादन ठरशवणे हे पुष्ट्कळ वळेा 
अनुमानावर आधारलेले असते. प्रत्यक्ष उत्पादन अुंदािापेक्षा बरेच अशधक असण्याची शक्यताच िास्त. 

 
कोष्टक ि. ८.२ 
(विन टनाुंमध्ये) 
वषग साबण सुंश्लशेषत 
१९६१ १४९००० २३८६ 
१९६२ १४८४९० ३७०० 
१९६३ १५९१९६ ५३९६ 
१९६४ १६६११६ ७८२४ 
१९६५ १७६००० ८४०० 
१९६६ १८१००० ११२०४ 
१९६७ १९१६३४ १६५४७ 
१९६८ २१६४९४ १७७५९ 
१९६९ २३६२२५ २२५१४ 
१९७० २३३६०२ ३१०२९ 
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लघुउद्योर् शवभार् फक्त कमी दिाचा स्वस्त साबण एवढाच तयार करतो असे म्हणणे माि बरोबर 

होणार नाही. भारतातील एका सुप्रशसद्ध मोठ्या साबण-उद्योर्ाने लघुउद्योर्ाच्या बाबतीत शक्य तो साधार 
माशहती शमळशवण्यासाठी एक योिना तयार केली होती. त्या योिनेप्रमाणे त्या मोठ्या साबण उद्योर्ाच्या 
प्रशतशनधींनी लहान लहान र्ावाुंना भेट देऊन ग्राहक, व्यापारी व काही उत्पादक ह्याुंच्याकडून 
लघुउद्योर्ाशवषयी बरीच माशहती शमळवनू लघुउद्योर्ाच्या स्वरूपाशवषयी काही शनष्ट्कषग काढले आहेत. 
पुंिाबमध्ये लघुउद्योर् शवभार्ातील कारखाने बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर साबण तयार करीत असून काही 
छोया कारखान्याुंमध्ये बऱ्याच चाुंर्ल्या प्रतीचा साबण तयार होतो. लघुउद्योर् शवभार्ामध्ये फक्त 



  अनुक्रमणिका 

‘भरताडीचा’, स्वस्त साबण तयार करतात हे म्हणणे तेवढेसे रास्त नाही. एवढेच नव्हे तर आपल्या 
साबणाचा दिा चाुंर्ला सुधारत िावा त्यासाठी काही उद्योिक प्रयत्नशील असतात. 

 
सवग देशभर लघुउद्योर् शवभार्ामध्ये एकूण कारखान्याुंची सुंख्या ३५०० पेक्षाही िास्त आहे. ह्यापैकी 

३००० कारखान्याुंची वार्मषक उत्पादनक्षमता १०० टनाुंपेक्षाही कमी आहे. लघुउद्योर् कें दे्र मुख्यतः महाराष्ट्र, 
पशिम बुंर्ाल, ताशमळनाडू, शबहार व पुंिाब ह्या राज्याुंमध्ये आहेत. कढईसारखी घररु्ती व सोईच्या 
आकाराची भाुंडी वापरून, साबण तयार करतात. साबणशनर्ममतीची काही कामे कोणतेही शशक्त-साधन न 
वापरता हातानेच लहान युंिे चालवनू पार पाडता येतात. साबणउत्पादनाचे तुंि तसे सोपे असल्याने 
त्यावरील देखरेखीचा खचग कमी असतो. साबणाला सतत मार्णी असते. लघुउद्योर्ाुंना ‘उत्पादन-
शुल्काची’ माफी असल्याने थोडे भाुंडवल रु्ुंतशवणाऱ्या ‘स्वयुंरोिर्ार’ इच्छुकाुंना लहान लहान कारखाने 
काढता येतात व ते यशस्वी रीतीने चालशवता येतात. 
 

लघुउद्योर् शवभार्ाशवषयी एक शवशषे उल्लखेनीय र्ोष्ट म्हणिे, हळूहळू दुर्ममळ होत िाणाऱ्या 
खाद्यतेलाुंच्या ऐविी काही प्रमाणात तरी उग्र वासाची व दाट रुंर्ाची अखाद्य तेले साबणासाठी वापरणे ही 
होय. शविीसाठी ठेवावयाच्या साबणाचा दिा कमी होऊ नये म्हणनू ह्या अखाद्य तेलाुंचा साबण स्वतुंिपणे 
प्रथम तयार करण्यात येतो. तयार झालेला उग्र वासाचा व दाट रुंर्ाचा साबण घेऊन त्याचे पुरेशा 
पाण्यामध्ये द्रावण करतात. साबणाच्या द्रावणामध्ये मीठ घातल्यावर काही वळेाने बऱ्याच प्रमाणात रुंर् व 
वासशवरशहत असा दह्यासारखा साबणाचा साखा वरे्ळा होतो. शमठाच्या पाण्यामध्ये उग्र वास व रुंर्द्रव्येही 
उतरतात. साबण र्ाळून शमठाचे पाणी टाकून देतात. र्ाळून घेतलेला व बराच शुद्ध झालेला साबण 
नेहमीच्या तेलाुंच्या साबणाबरोबर शमसळून एकिीव केल्यावर तो शमश्र साबण ग्राहकाुंच्या पसुंतीला 
उतरतो. 

 
लघुउद्योर् शवभार्ासुंबुंधी केलेल्या सवेक्षणाशवषयी काही उपयुक्त माशहती ‘वले्थ ऑफ इुंशडया’, खुंड 

८ मध्ये शदलेली आहे. ह्या शवभार्ातील साबणधुंद्याची चाुंर्ली वाढ होत असल्याचे शदसून येते. लघुउद्योर् 
शवभार्ाचे एकूण उत्पादन हे सुंघशटत शवभार्ापेक्षा िास्त आहे. १९७१ साली ह्या शवभार्ाचे उत्पादन ५४० 
हिार टन एवढे झाले असावे. त्याच वषी (१९७१) सुंघशटत शवभार्ामधून साबणाचे उत्पादन साधारण २२३ 
हिार टन एवढे झाले. अथात लघुउद्योर् शवभार्ात तयार होणाऱ्या साबणामध्ये तैल आम्लाुंचे प्रमाण 
सरासरीने सुंघशटत शवभार्ातील साबणापेक्षा शनम्मे असते. लघुउद्योर् वाढीचे प्रमाण दरवषी १० टके्क एवढे 
आहे; तर सुंघशटत शवभार्ामध्ये हेच प्रमाण ७ टके्क आहे. 

 
अलीकडील काही वषांत शवशषेत: सहाव्या पुंचवार्मषक योिनेच्या काळामध्ये भारतामधील साबण व 

अन्य शनमगलक उद्योर्ाशवषयी काही उद् बोधक माशहती ‘सोप्स शडटिेंटस् अँड टॉयलेटशरि शरव्ह्य’ू (Soaps 
detergents and toileteries Review) ह्या माशसकाच्या मे १९८६ च्या अुंकामध्ये आलेली आहे. 
 

भारतामध्ये साबण व अन्य शनमगलक ह्याुंचा खप अमेशरकेच्या खालोखाल आहे. १९८२ साली एकूण 
शनमगलकाुंचा खप १० लक्ष टनाुंपेक्षाही िास्त होता. त्याची सकमत ९०० कोटी रुपये एवढी झाली. कपड्ाुंची 
धुलाई करण्यासाठी भारतामध्ये दररोि अडीच कोटी रुपयाुंचा शनमगलक पाण्यात िातो असे र्मतीने 
म्हटले िाते. 
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केवळ साबणाचे (तेलिन्य शनमगलकाचे) उत्पादन व त्याचा खप ह्याुंचा शवचार केला तर िर्ामध्ये 
भारताचा नुंबर पशहला लार्तो. एकूण शनमगलकाुंपैकी साधारण ७५ टके्क साबण व २५ टके्क सुंश्लशेषत 
शनमगलक असे प्रमाण असे. परुंतु दरसाल होणाऱ्या उत्पादनवाढीमध्ये साबणाची उत्पादनवाढ बरीच कमी; 
तर सुंश्लशेषत शनमगलकाुंची उत्पादनवाढ बरीच िास्त होत असते. भारतामध्ये अिूनही साबणाचा खप 
िास्त असण्याचे एक कारण म्हणिे, खेडी व लहान शहरे ह्या शठकाणी लोकाुंच्या कपडे धुण्याच्या 
पद्धतीमध्ये सुंश्लशेषत शनमगलकापेक्षा साबणच त्याुंना िास्त सोईचा वाटतो. 

 
१९७९ साली साबणाचे उत्पादन ८·५ लक्ष टन एवढे झाले. एवढे उत्पादन असूनही भारतामध्ये 

साबणाचा खप दर माणशी १·४ शक. एवढा अल्प आहे. लोकाुंच्या राहणीमानामध्ये आशण उत्पन्नामध्ये वाढ 
होत िाईल, त्या प्रमाणात एकूण शनमगलकाुंचा खप वाढण्यास बराच वाव आहे. त्या दृष्टीने येथील लहान 
आशण मोठे कारखानदार साबण आशण सुंश्लशेषत शनमगलक ह्याुंचे उत्पादन वाढशवण्यास प्रयत्नशील आहेत. 
 

साबण आशण सुंश्लेशषत शनमगलक ह्याुंशवषयीच्या नवीन सरकारी धोरणाचा पण शवचार करावा 
लारे्ल. सुंश्लशेषत शनमगलकाचे भारतामध्ये उत्पादन वाढशवण्यासाठी सरकारने काही सुंघशटत व काही 
असुंघशटत उद्योर्ाुंना परवानर्ी शदलेली आहे. १९८२ साली सुंघशटत शवभार्ामध्ये १·५ लक्ष टन एवढी 
उत्पादनक्षमता होती; ती २.८ लक्ष टनाुंपय त वाढशवण्यास परवानर्ी शमळाली आहे. १९८४-८५ सालापय त 
एकूण उत्पादनक्षमता ४.५ लक्ष टनाुंपय त वाढशवण्याचे सरकारी धोरण असून, त्यापैकी ३ लक्ष टन एवढी 
उत्पादनक्षमता सुंघशटत शवभार्ाची असेल; तर असुंघशटत लघुउद्योर् शवभार्ाची उत्पादनक्षमता १.५ लक्ष 
टन एवढी होईल. 

 
साबणशनर्ममतीसुंबुंधीच्या सरकारी धोरणाप्रमाणे सुंघशटत मोठ्या उद्योर्ाुंना कापडधुलाईचे साबण 

तयार करण्याची बुंदी आहे. त्याुंना फक्त औषधी आशण प्रसाधनी साबण तयार करणे एवढेच कायगके्षि मोकळे 
आहे. त्याचा पशरणाम म्हणिे सुंघशटत मोठ्या उद्योर् शवभार्ामध्ये उपलब्ध असलेले तुंिज्ञान व तेथील 
युंिसामग्री ही शनस्ष्ट्िय होत असल्याची त्या शवभार्ाची तिार आहे. 
 

असुंघशटत लघुउद्योर्ाुंना सरकारी धोरणाप्रमाणे धुलाई साबण तयार करण्याची मक् तेदारी देण्यात 
आल्याने लहान उद्योिकाुंना प्रोत्साहन शमळेल हे खरे. परुंतु त्याुंच्याही समस्या लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 
साबणासाठी लार्णारी मुख्य साधनद्रव्ये म्हणिे तेले व चरबी. बािारात खाद्यतेलाुंची तीव्र टुंचाई असल्याने 
उपलब्ध खाद्यतेलाुंची सकमत परवडण्यासारखी नाही. अखाद्य तेले म्हणिे वनिन्य तेले आशण 
भातकोंड्ाची तेले ही होत. ही तेले थोडी स्वस्त आशण पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परुंतु त्या तेलाुंचा 
उग्र वास आशण अनाकषगक रुंर् ह्याुंमुळे त्याुंचा वापर करण्यावर बऱ्याच मयादा पडतात. ही तेले शुद्ध 
करण्यासाठी म्हणिे रुंर् आशण वास काढून टाकण्यासाठी बऱ्याच तुंिज्ञानाचा आशण युंिसामग्रीचा उपयोर् 
करावा लारे्ल, त्याची व्यवस्था लघुउद्योिकाुंना परवडण्यासारखी नाही. 

 
परदेशाुंतून चरबी व काही स्वस्त अशी खाद्यतेले आयात करणे हा एक पयाय आहे. परुंतु परकी 

चलनाची शक्यतो बचत करण्याचे सरकारी धोरण असल्याने तेले शमळशवण्याचा हा मार्गही लघुउद्योिकाुंना 
तसा मोकळा नाही. लघुउद्योिकाुंना, त्यामुळे बऱ्याच अडचणींना तोंड द्याव े लार्त आहे. अशा तऱ्हेने 
साबणउत्पादनाच्या बाबतीत सुंघशटत आशण असुंघशटत ह्या दोन्ही उद्योर्ाुंच्या शनरशनराळ्या समस्या आहेत. 
दोन्ही प्रकारच्या उद्योर् शवभार्ाुंना परस्पर पूरक म्हणिे दोघाुंनाही शहतकारक अशी एक योिना आहे. 
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सध्या लहान प्रमाणावर चालू असलेली ही योिना मोठ्या प्रमाणावर कायास्न्वत करावी अशी एक सूचना 
करण्यात आलेली आहे. 

 
असुंघशटत उद्योर्ाुंना िाणवणारी अशी साबणयोग्य खाद्यतेलाुंची टुंचाई आशण सुंघशटत उद्योर्ाुंची 

काही प्रमाणात शरकामी पडलेली कायगक्षम युंियोिना ह्याुंचा मेळ घातल्यास दोन्ही शवभार्ाुंच्या अडचणीतून 
काहीतरी मार्ग सापडेल. सुंघशटत उद्योर्ाुंनी अखाद्य तेलाुंवर सुंस्कार करून रुंर् व वासशवरशहत तेले तयार 
करावीत. पढेु त्या तेलाुंचे िल-अपघटन केल्यावर स्ग्लसरीन आशण तैल आम्ले ही पृथक करून, तैल 
आम्ले लघुउद्योिकाुंना उपलब्ध करून देता येतील. शशवाय वाया िाणारे स्ग्लसरीन पण उपलब्ध होईल. 
एकदा चाुंर्ली तैल आम्ले शमळाली की त्याुंपासून साबण तयार करणे म्हणिे तैल आम्लाुंचे कॉस्स्टक 
सोड्ाने उदाशसनीकरण एवढेच काम असुंघशटत उद्योर्ाुंना शशल्लक राहील. त्याुंना त्यामुळे खाद्यतेलाुंचा 
तुटवडा ही समस्या फारशी उरणार नाही. त्याचप्रमाणे सरकारी धोरणामुळे सुंघशटत उद्योर्ाुंना त्याुंच्या 
युंिसामग्रीचा पुरेसा वापर करता येत नाही ही तिार पण राहणार नाही. 

 
भारतामध्ये काही सुंघशटत उद्योर् सध्या तैल आम्ले तयार करीत असून, त्याुंचे शवशवध कामी 

उपयोर् होत आहेत. १९८२ साली तैल आम्लाुंचे एकूण उत्पादन ५० हिार टन एवढे झाले. त्यापकैी ४० 
टके्क सुंघशटत शवभार्ाला शमळाले. दुसरे ४० टके्क लघुउद्योर्ाुंना उपलब्ध झाले. उरलेले २० टके्क टायर 
बनशवण्याच्या कामी आशण ग्रीि (घट्ट वुंर्ण तेल) हया कामी वापरण्यात आले. 

 
सुप्रशसद्ध म्हैसूर चुंदनी साबण उद्योर्समूहाने ४·५ कोटी रुपये खचूगन तैल आम्ले तयार 

करण्यासाठी एका मोठ्या कारखान्याची १९८१ साली सुरुवात केली. त्यामध्ये भाताच्या कोंड्ापासून 
शमळणारे अखाद्य तेल वापरण्यात येते. तैल आम्लाुंचे उत्पादन दररोि ३० टन एवढे आहे. त्यामुळे त्याुंची 
तैल आम्लाुंची र्रि भारे्ल आशण तेथील लघुउद्योर्ाुंना पण त्याचा फायदा शमळेल. चरबीची आयात त्या 
प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. 

 
साबिासाठी कच् चा माल 

 
साबणाच्या उत्पादनामध्ये महत्त्वाचा भार् म्हणिे तेले. तेले ही तेलशबयाुंपासून सकवा नारळापासून 

काढतात. साबण धुंदा त्या अथाने कृशष आधाशरत उद्योर् म्हणता येईल. भारत देश हा पूवी तेलशबयाुंच्या 
बाबतीत समदृ्ध देश मानण्यात येई. अिूनही तेलशबयाुंच्या उत्पादनाच्या बाबतीत िर्ातील कृशषप्रधान 
देशाुंमध्ये भारताचा शतसरा िमाुंक लार्तो. भारतातील एकूण लार्वडीलायक िशमनीपकैी १० टके्क िमीन 
तेलशबयाुंच्या शपकासाठी वापरतात. भारताच्या एकूण शतेीउत्पादनाच्या शकमतीपकैी १० टके्क सकमत 
तेलशबयाुंमुळे शमळते. तेलशबयाुंच्या प्रकारानुसार त्याुंमध्ये तेलाचे प्रमाण शनरशनराळे असते. सरासरीने 
तेलशबयाुंच्या विनाच्या २५ टके्क एवढे तेल उपलब्ध होते. 

 
एकूण उपलब्ध होणाऱ्या तेलाचा उपयोर् आपल्या देशामध्ये कसा होतो त्याचे शकेडेवारी प्रमाण: 
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खाद्यतेले म्हणून   

 )१ (पातळ तेले–  ५७ टक् के 
)२ (वनस्पती–  १९ टक् के 

साबणासाठी– १० टक् के 

सौंदयगप्रसाधने )cosmetics  (ह्याुंसाठी–  ९ टक् के 
इतर– ५ टक् के 

 
भारतामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या वनस्पतीिन्य तेलापैकी फक्त १० टके्क तेल साबणासाठी वापरण्यात 

येते. पािात्य देशाुंत आहारामध्ये लोणी व अन्य प्राशणि तेले-मेदे चाुंर्ल्या दिाची उपलब्ध असल्याने 
वनस्पतीिन्य तेले आहारामध्ये बरीच कमी लार्तात. त्यामुळे एकूण उपलब्ध वनस्पतीिन्य तेलापैकी २५ 
टक्क्याुंपय त तेले साबणासाठी उपलब्ध असतात. 

 
भारतामध्ये तेलपुरवठ्याच्या बाबतीत आशण शवशषेतः साबणासारख्या औद्योशर्क उत्पादनासाठी 

लार्णाऱ्या तेलाच्या बाबतीत काही प्रश्न उत्पन्न होतात. भारतामध्ये होणारी लोकसुंख्येची वाढ आशण 
वाढत्या शहरीकरणामुळे व औद्योर्ीकरणामुळे लोकाुंच्या राहणीमानामध्ये होणारी सुधारणा ह्याचा पशरणाम 
म्हणिे आहारामध्ये व साबण व कॉस्मेशटकसारख्या उद्योर्ासाठी तेलाची मार्णी सारखी वाढत आहे. परुंतु 
तेलशबयाुंच्या शपकाखाली असलेली शतेिमीन िवळ िवळ तेवढीच राशहली आहे. अन्य शतेीशपकाुंचे महत्त्व 
लक्षात घेता तेलशबयाुंच्या शपकाखालील शतेिशमनीमध्ये फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही. पशरणामी 
तेलाच्या मार्णीच्या मानाने तेलाचा पुरवठा अपुरा पडत असल्याने तेलाची बािारात टुंचाई िाणवते आशण 
तेलाचे भाव वाढतात. मधून मधून आहार शवरुद्ध साबण म्हणिे शरीरपोषणासाठी अपुरी पडणारी तेले 
उद्योर्ासाठी वापरावी का, अशी चचा सुरू होते. साबणासाठी अखाद्य तेले व सुंश्लेशषत शनमगलक वापरून 
आहारासाठी तेलाचा पुरवठा काही अल्प प्रमाणात वाढेल असे र्ृहीत धरले तरी थोड्ाशा काटकसरीने 
तेलाचा अपुरा पुरवठा ह्यामध्ये फारशी सुधारणा होणार नाही. एकूण तेल उत्पादनाच्या बाबतीत कशी वाढ 
करावयाची हा खरा महत्त्वाचा व मूलर्ामी प्रश्न आहे. 
 

अन्नधान्याच्या बाबतीत ज्या चतुःसूिीमुळे ‘हशरत िाुंती’ होऊ शकली, तीच तुंिपद्धती तेलशबयाुंचे 
उत्पादन वाढशवण्यासाठी अवलुं शबणे आवश्यक आहे. इतर प्रर्त देशाुंच्या मानाने भारतामध्ये दर हेक्टरी 
तेलशबयाुंचे उत्पादन बरेच कमी आहे. ह्या दृष्टीने तेलशबयाुंच्या शपकाच्या बाबतीतही उत्तम िातीचे बी-
शबयाणे, योग्य त्या व योग्य तेवढी खताची मािा, तेलशबयाुंचा नाश करणारे कीटक ह्याुंच्या सुंहारासाठी 
प्रभावी कीटकनाशके वापरणे आशण िशमनीची चाुंर्ली मशार्त करणे, ह्या सवग आधुशनक तुंिाचा अवलुंब 
केलाच पाशहिे. तेल-उत्पादनवाढीच्या दृष्टीने आणखीही एका प्रश्नाचा शवचार करावा लारे्ल. 

 
भारतामध्ये तेलशबयाुंपासून तेल काढण्याचा धुंदा पाहता ५० टके्क तेल खेडेर्ावात बैलानी शफरवल्या 

िाणाऱ्या तेलघाण्याुंच्या साहाय्याने काढतात. अशी खेडेर्ावातील तेलघाण्याुंची सुंख्या ४ लक्षापेक्षाही 
िास्त आहे. परुंतु ह्या तेलघाण्याुंची कायगक्षमता फारच कमी असते. घाण्यातून शनघणाऱ्या पेंडीमध्ये बरेच 
तेल राहून िाते. पेंड रु्राुंना पौशष्टक आहार म्हणनू देण्यात येते. पेंडीमधील मुख्यत: प्रोटीनमुळे रु्राुंना 
फायदा होतो. पेंडीमध्ये राहून रे्लेल्या तेलाचा रु्राुंना फारसा उपयोर् नसतो. त्यामुळे तेलशबयाुंतील 
तेलाचा बराच भार् वाया िातो. 
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उरलेल्या ५० टके्क तेलशबयाुंचे तेल लहानमोठ्या तेलाच्या शर्रण्याुंमध्ये याुंशिक घाणे वापरून सकवा 
‘मळसूि दाबयुंिे’ (expellers) वापरून काढण्यात येते. युंियोिना वापरून चाुंर्ल्या दाबाखाली 
शनघणाऱ्या पेंडीमध्ये तेलाचा भार् थोडा असतो. तेलाची शवशषेत:खाद्यतेलाची टुंचाई लक्षात घेता 
तेलशबयाुंपासून िास्तीत िास्त तेल काढून घेण्याची फार मोठी र्रि आहे. ह्या दृष्टीने पेंडीमधील उवगशरत 
तेल द्रावक (solvent) वापरून काढून घेता येईल. 

 
मळसूि दाबयुंि आशण नुंतर द्रावक अशी दुहेरी तेल काढण्याची पद्धती ह्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल. 

ह्या पद्धतीने िवळ िवळ ८० टके्क चाुंर्ले तेल दाबयुंिाने उपलब्ध होते. द्रावकाचा उपयोर् केल्याने 
आणखी साधारण १८ टके्क कमी दिाचे तेल शनघते. त्या तेलाचा उपयोर् औद्योशर्क के्षिात करता येतो. 
तेले काढण्यासाठी दोन प्रकारचे द्रावक सामान्यपणे वापरतात. एक म्हणिे, खशनि तेलापकैी ‘हेक्झेन’ 
(hexane) शवभार् आशण दुसरा ‘रायक्लोरोइशथशलन’ द्रावक वापरण्यामधील धोके ध्यानात ठेवणे आवश्यक 
आहे. हेक्झेन शवभार् ज्वालाग्राही आहे, तर रायक्लोरोइशथशलन हा शवषारी आहे. हेक्झेन हा द्रावक योग्य 
ती काळिी घेतल्यावर उपयुक्त ठरतो. 

 
तेलाचंी णवणवधता 

 
भारतामध्ये साबणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या स्स्नग्ध सकवा तेलप्रकाराुंपैकी बरीच तेले भारतामध्ये 

तयार होतात. एक-दोन तेले सकवा मेदे आयात करावी लार्तात. साबणासाठी लार्णारे तैलपदाथग: 
 

१( खोबरेल– बराच भार् आयात करावा लार्तो. 

२( शेंर्दाण्याचे तेल– स्थाशनक उत्पादन. 
३( सरकीचे तेल– ” 

४( एरुंडीचे तेल– ” 

५( मोहाचे तेल– ” 
६( अळशीचे तेल )linseed(– ” 

७( पामतेल– पूणगपणे आयात. 

८( प्राशणि चरबी– मुख्यतः आयात. 
९( हायड्रोिनीकृत )hydrogenated(– 

)शेंर्दाणे ,सरकी व अळशी तेल(  
स्थाशनक उत्पादन. 

१०( साबणमळी )तेल शुद्धीकरणामधील( – स्थाशनक उत्पादन. 

११( तैल आम्ले– ” 

१२( रोशझन– ” 
 
स्थाशनक व आयात केलेल्या तैलपदाथांचा साबणासाठी उपयोर् कोणत्या प्रमाणात होतो ह्याची 

१९७१ सालची ‘वले्थ ऑफ इुंशडया’ मधून घेतलेली माशहती कोष्टक ि. ८·३ मध्ये शदलेली आहे. माशहती 
थोडी िुनी असली तरी बरीचशी प्राशतशनशधक आहे. ही माशहती सुंघशटत शवभार्ाची आहे. 
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सुंघशटत साबणउद्योर् शवभार्ाने आता खोबरेलाचा वापर फक्त स्नानाच्या साबणापुरताच मयाशदत 
केलेला आहे. तेथेही अर्दी थोडेच तेल वापरण्यात येते. 
 

वरील कोष्टकातील एकूण स्स्नग्ध पदाथांची यादी पाहता त्यामध्ये बरीच शवशवधता आढळते. ही 
शवशवधता केवळ शवशवधता आणण्यासाठी झालेली नाही. साबणासाठी 

 
कोष्टक क्र  .८·३  

तैल प्रकार विन टनाुंमध्ये 

 खोबरेल ५ ,०००  
दृढ तेले  

 चरबी ६१ ,१००  

मोहाचे तेल )Mohua( ८ ,०५०  
साल तेल )Sal oil( १ ,९५०  

हायड्रोिशनत वनस्पती तेल ३४ ,८००  

शेंर्दाण्याचे तेल )प्रत २ ) १८ ,४५०  
एरुंडीचे तेल ११ ,१००  

अळशीचे तेल )linseed( ३ ,२२५  

अन्य तैले २ ,०२५  
नीम तेल )Neem oil( १ ,६००  

मृदू तेले  

 ताुंदूळ -कोंड्ाचे तेल /तैल आम्ले ३१ ,८५०  

कुसुम तेल २ ,७००  

साबण मळीतील )१०० टके्क स्स्नग्धाुंश ह्या शहशबेाने( १० ,०५०  

शेंर्दाण्याचे तेल १ ,०००  

अन्य तेले २ ,०००  

रोशझन ६ ,२००  
 
लार्णारी प्रचशलत सकवा रूढ असलेली तेले ह्याुंची टुंचाई व आहारासाठी त्याुंची वाढती र्रि 

लक्षात घेऊन व त्या तेलाच्या आयात करण्यावर काही शासकीय शनयुंिणे असल्यामुळे साबण 
कारखानदाराुंना बऱ्याच प्रमाणात पयायी तेले वापरावी लार्तात. पयायी तेले मुख्यतः वनिन्य म्हणिे 
िुंर्लातील रानटी झाडाुंच्या शबयाुंपासून काढलेली असल्याने त्याुंचे रु्णधमग व त्याुंचे रासायशनक स्वरूप 
तपासून, त्यावर आवश्यक ते सुंस्कार करून नुंतरच ती तेले साबणशनर्ममतीसाठी वापरता येतात. ह्या 
सुंबुंधात खादी ग्रामोद्योर् आयोर्ाने केलेले लक्षणीय कायग पुढे स्वतुंिपणे देण्यात आलेले आहे. 

 



  अनुक्रमणिका 

तैल पदािाची उपलब्धता 
 
खोबिेल: भारतामध्ये खोबरेलासाठी लार्णाऱ्या नारळाचे उत्पादन समुद्रशकनाऱ्यािवळच्या 

राज्याुंत, शवशषेतः केरळ, कनाटक, ताशमळनाडू, आुंध् प्रदेश व पशिम बुंर्ाल ह्या राज्याुंत होते. नारळाचा 
बराच वापर खाण्याकडे होत असल्याने एकूण उत्पादनापकैी फक्त शनम्मे खोबऱ्याचे तेल काढले िाते. 
खोबऱ्यापासून साधारण ५० ते ६० टके्क तेल शमळते. भारतामध्ये खोबरेलाचे उत्पादन सरासरी १८० हिार 
टन एवढे होते. हे उत्पादन अपुरे असल्याने खोबरेल सकवा खोबरे अथवा दोन्ही आयात करावी लार्तात. 
१९७०-७१ साली १७ हिार टन खोबरे आयात झाले व त्यासाठी ३१ दशलक्ष रुपये द्याव ेलार्ले. शशवाय 
१४७० टन खोबरेल आयात झाले व त्यासाठी ४·७ दशलक्ष रुपये खचग झाले. १९७६-७७ साली ५ हिार टन 
खोबरे आयात कराव ेलार्ले व त्यासाठी १६ दशलक्ष रुपये परकी चलनामध्ये खचग पडले. 
 

शेंगदाण्याचे तेल: शेंर्दाण्याचे उत्पादन भारतामध्ये सवगि होते. प्रमुख उत्पादक राज्ये म्हणिे आुंध् 
प्रदेश, रु्िरात, महाराष्ट्र, कनाटक व ताशमळनाडू ही होत. शेंर्दाण्यापासून बैलघाण्याच्या साहाय्याने 
साधारणतः ३५ टके्क तेल शनघते. याुंशिक घाणा वापरल्यास हेच प्रमाण ४० टक्क्याुंपय त िाते. भारतामध्ये 
शेंर्दाण्याच्या तेलाचे उत्पादन १९६९-७० साली ११·८ लक्ष टन होते, ते १९७५-७६ साली २० लक्ष 
टनाुंपय त रे्ले. 

 
अळशी (जवस– linseed) अळशीची लार्वड भारतामध्ये केरळ व ताशमळनाडू ही दोन राज्ये 

वर्ळून इतर बहुतेक सवग राज्याुंत होते. अळशीपासून साधारण २५ ते ३० टके्क तेल शमळते. भारतामध्ये 
१९६९-७० साली अळशीच्या तेलाचे उत्पादन १२२ हिार टन होते, ते १९७३-७४ साली १७० हिार 
टनाुंपय त वाढले. अळशीच्या तेलाचा उपयोर् मुख्यतः ओले रुंर् (oil paints) बनशवण्यासाठी होतो. मृदू 
साबण तयार करण्यासाठीही अळशीचे तेल वापरतात. 

 
एिंडीचे तेल: एरुंडीच्या उत्पादनामध्ये भारताचा िाशझलनुंतर म्हणिे दुसरा िमाुंक लार्तो. 

एरुंडीचे उत्पादन मुख्यतः आुंध् प्रदेश, रु्िरात व कनाटक ह्या राज्याुंत होते. भारतामध्ये एरुंडीच्या तेलाचे 
उत्पादन १९६८-६९ साली ३० हिार टन एवढे होते. १९७६-७७ साली ६८ हिार टन एवढे झाले. त्यापैकी 
२० हिार टन साबण उत्पादनासाठी व १९ हिार टन वैद्यकीय व इतर उपयोर्ासाठी वापरले रे्ले. 
उरलेल्या तेलाची शनयात झाली. एरुंडीच्या शबयामध्ये ३० ते ४३ टके्क एवढे तेल असते. एरुंडीच्या तेलाचा 
साबणामध्ये काही प्रमाणात उपयोर् केला िातो. शवशषेतः पारदशगक साबणासाठी हे तेल वापरतात. 
एरुंडीच्या तेलाचा साबण मऊ होतो. अलीकडे एरुंडीच्या तेलाचे हायड्रोिनन केल्यावर ते दृढ तेलाला 
पयायी तेल म्हणनू वापरण्यात येते. 

 
चिबी (Tallow): चरबी व तत्सम प्राशणि स्स्नग्धपदाथग ह्याुंचा साबणामध्ये उपयोर् होतो. पािात्य 

देशाुंत साबणशनर्ममतीसाठी लार्णाऱ्या स्स्नग्धपदाथांमध्ये चरबी हाच मुख्य घटक शदसतो. त्या देशाुंमध्ये ५० 
टके्क चरबी, २५ टके्क खोबरेल आशण २५ टके्क इतर तेले अशी स्स्नग्धपदाथांची शवभार्णी आढळते. पािात्य 
देशाुंत चरबी चाुंर्ल्या दिाची, स्वस्त व मुबलक प्रमाणात शमळते. भारतात साबणशनर्ममतीमध्ये चरबीचा 
अन्तभाव करण्याच्या बाबतीत बऱ्याच लोकाुंच्या धार्ममक भावनामुळे शवरोध असे. चरबी शनशषद्ध मानण्यात 
येई हे त्याचे कारण होय. शशवाय भारतामध्ये तयार होणारी चरबी दुय्यम दिाची असते. चरबीच्या 
वापराशवषयी असणारा लोकाुंचा शवरोध सोडून शदला तरी, पूवी आयात होणारी चरबी स्थाशनक तेलाुंच्या 



  अनुक्रमणिका 

शकमतीच्या तुलनेने स्वस्त पडत नसे. साबणामध्ये चरबी त्यामुळे थोड्ाच प्रमाणात वापरली िाई. 
चरबीऐविी खाद्य तेले व थोडी अखाद्य तेलेच वापरणे पूवी परवडत असे. आता पशरस्स्थती बदललेली आहे. 
साबणासाठी चरबी वापरण्याशवषयी पूवी असलेल्या शवरोधाची तीव्रता आता बरीच कमी झालेली आहे. 
तरीपण चाुंर्ल्या चरबीसाठी भारताला आयातीवरच अवलुंबून राहाव े लार्ते. भारतातील 
खाटीकखान्यामध्ये, चाुंर्ली पोसलेली िनावरे येत नाहीत. शशवाय खाटीकखान्यामध्ये चरबी िमा करणे, 
त्यावर सुंस्कार करून शतचा दिा सुधारणे ह्या बाबींकडे शवशषे लक्ष देण्यात येत नसल्याने भारतामधील 
चरबी कमी दिाची असते. आशण ती सुद्धा फार थोड्ा प्रमाणात शमळते. चरबीची मोठ्या प्रमाणावरील 
आयात कमी करण्याच्या दृष्टीने भारतातील चरबीच्या उत्पादनामध्ये सुधारणा करणे व शतचा पुरवठा 
वाढशवणे शक्य आहे व याची फार मोठी र्रिही आहे. शासकीय धोरणानुसार एकूण आयातीवर शनयुंिण 
ठेवण्याच्या दृष्टीने स्थाशनक तेले शवशषेतः अखाद्य (वनिन्य) तेलाुंना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने चरबीच्या 
आयातीवर वळेोवळेी बुंदी घालण्यात येते. स्थाशनक तेले पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसतील तेव्हाच चरबीच्या 
आयातीला परवानर्ी शमळते. चरबीची आयात १९६८-६९ साली ७३ हिार टन (सकमत ९३·५ दशलक्ष 
रुपये) झाली. १९७१-७२ साली तीच आयात १०५ हिार टन (सकमत रुपये १७८·४ दशलक्ष) एवढी 
वाढली. 

 
पाम तेल (pam oil): तेल पाम ह्या झाडाच्या फळाुंपासून पामतेल काढतात. तेल पामची लार्वड 

उष्ट्ण कशटबुंधामध्ये व पुष्ट्कळ पावसाच्या शठकाणी करतात. पूवी हे तेल आशफ्रकेतील रानटी तेल पामपासून 
शमळत असे. परुंतु तेलाचे महत्त्व लक्षात घेऊन तेल पामची लार्वड आता मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येऊ 
लार्ली आहे. अशी लार्वड मुख्यतः िाशझल व मलेशशया ह्या देशाुंत करतात. तेल पामच्या झाडापासून 
चाुंर्ले उत्पन्न शमळते. वषातून तेल पामला ३-४ लोंर्र येतात. वषांमध्ये प्रत्येक झाडाला ३० ते ४० शकलो 
पामफळे येतात. 
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पामफळाची रचना म्हणिे फळाच्या आत साधारण मध्यभार्ी कवचीदार बी असते. त्यामधूनच पाम 
झाडाचा कोंब शनघतो. ह्या मधल्या कवचीदार बीभोवती आशण फळाच्या बाह्य पातळ आवरणाच्या आत 
िदाळूसारखा रसाळ र्र असतो. पामच्या बाबतीत दोन प्रकारची तेले शनघतात. (१) कवचीच्या आतील 
नारळासारख्या शबयातून तेल शनघते. त्या तेलाला ‘पाम बीि तेल’ (palm kernel oil) असे म्हणतात. (२) 
बाह्य आवरणाच्या आतील रसाळ र्रापासूनही तेल शनघते. त्या तेलाला ‘पाम तेल’ (palm oil) असे 
म्हणतात. फळाच्या आतील कवची फोडून शबया बाहेर काढतात. नुंतर त्या शबया वाळशवल्या िातात. 
वाळशवलेल्या शबयाुंतील तेल याुंशिक घाण्यामध्ये सकवा दाबयुंिाने काढतात. हे झाले पाम बीि तेल. दुसऱ्या 
प्रकारच्या तेलासाठी कवचीच्या बाह्य अुंर्ावरील रसाळ र्र बारीक शचरून तो पाण्यामध्ये उकळत ठेवतात. 
काही वळेाने र्रातील तेल पाण्यावर िमा होते. तेच पाम तेल होय. ह्या दोन्ही प्रकारच्या तेलाुंचे रु्णधमग व 
रासायशनक स्वरूप ही थोडी शनराळी असतात. पाम बीि तेल ह्याचे रु्णधमग खोबरेलसारखे असतात, तर 
पाम तेल ह्याचे रु्णधमग दृढ तेले ह्या वर्ामध्ये मोडतात. पाम फळाच्या दोन्ही भार्ाुंपासून शमळणाऱ्या एकूण 
तेलाचे शकेडा प्रमाण ४० ते ५५ टके्क एवढे असते. 
 

पाम झाडाची लार्वड पूवी भारतामध्ये होत नसल्याने पाम तेले आयात करावी लार्तात. 
अलीकडेच केरळ राज्यात व अुंदमान-शनकोबार ह्या शद्वपावर तेल पामची लार्वड मोठ्या प्रमाणावर आशण 
पद्धतशीरपणे सुरू झाली आहे. काही वषांतच पाम तेलाचे उत्पादन सुरू होईल. भारतामध्ये १९७०-७१ 
साली पाम तेलाची ५२८ टन (सकमत रु. सुमारे ११ लक्ष) आयात झाली; तर १९७६-७७ साली ३९९७० टन 
(सकमत रु. सुमारे १७४० लक्ष), १९७८ साली पाम तेलाची आयात ४·८५ लक्ष टन आशण १९८० साली ५·४५ 
लक्ष टनाुंपय त आयात वाढली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाम तेलाची आयात करावी लार्ते. 

 
िोणिन (गळ): पाइन िातीच्या झाडाच्या शचकापासून टपेंटाइन तेल काढणाऱ्या भट्यामधून 

रोशझन हे एक उपद्रव्य शमळते. रोशझन हे तेलवर्ातील नाही. रोशझन आम्लधमी असून त्याच्या सोशडअम 
क्षाराचे रु्णधमग साबणासारखे असतात. म्हणनूच साबणाच्या कच्च्या मालामध्ये रोशझनचा समावशे होतो. 
रोशझनचे अन्य उपयोर्ही आहेत. भारतामध्ये रोशझनचे उत्पादन उत्तर प्रदेश, िम्मू व शहमाचल ह्या 
राज्याुंमध्ये होते. रोशझनचे उत्पादन १९७०-७१ साली ३२ हिार टन झाले. त्यापकैी १३ हिार ८०० टन 
साबणशनर्ममतीसाठी वापरण्यात आले. रोशझनची मार्णी सारखी वाढत असते. त्याचे एक कारण म्हणिे, ते 
स्वस्त असते. साधारणपणे साबणामध्ये ५ ते १५ टके्क रोशझनचा अन्तभाव केल्याने साबणाच्या रु्णामध्ये 
काही प्रमाणात सुधारणा होते. रोशझनयुक्त तयार साबणाची पोत (texture) म्हणिेच बनावटही सुबक 
शदसते. 
 

तादंळाच्या कोंड्ाचे तेल (Rice bran oil): हे तेल तेलशबयाुंपासून शनघत नसून ते 
अन्नधान्यापासून काढण्यात येते. शर्रणीमध्ये भात (टरफलासह ताुंदूळ) कम दाबाखाली भरडल्यावर 
टरफल िाऊन ताुंबड्ा कोंड्ासह ताुंदूळ तयार होतो. पुढे हा ताुंदूळ आणखी साफ केल्यावर पाुंढरा 
ताुंदूळ व त्यावरील ताुंबडे आवरण म्हणिेच कोंडा ही वेर्ळी वरे्ळी होतात. ताुंदूळ साफ करण्यापूवी 
त्यामध्ये साधारण ५-६ टके्क कोंडा असतो. कोंड्ामध्ये तेलाचे प्रमाण १२-१३ टके्क एवढे असते. कोंड्ामध्ये 
‘लायपेि’ (lipase) ह्या नावाचे एन्झाइम असते. कोंड्ाच्या तेलाचे त्यामुळे अपघटन होते, आशण 
स्ग्लसरॉल व तैल आम्ले सुटी होतात. हे टाळण्यासाठी कोंडा तयार झाल्यावर तो तापवनू सकवा त्याला 
वाफेची उष्ट्णता देऊन, त्यामधील लायपेि एन्झाइमचा नाश करावा लार्तो. कोंड्ाचे तेल हे मृदू 
तेलवर्ामध्ये मोडते. परुंतु काही प्रमाणात त्या तेलाचे हायड्रोिनन करून त्या तेलाला ‘दृढ’ तेल बनशवता 
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येते. साबणधुंद्याच्या दृष्टीने भारतामध्ये दृढतेलाुंचा पुरवठा कमी पडतो. ही प्रशिया त्यासाठी उपयुक्त ठरली 
आहे. तेल काढून घेतल्यावर शुष्ट्क कोंडा रु्राुंना खाद्य म्हणून उपयोर्ी पडतो. भारतामध्ये माि ह्या तेलाचे 
महत्त्व अलीकडेच िाणव ूलार्ले आहे. फारच थोड्ा भातशर्रण्या कोंड्ापासून तेल काढतात. सवगच 
भातशर्रण्याुंमध्ये कोंड्ापासून तेल काढण्यात आल्यास ते तेल कमीत कमी १५० हिार म्हणिेच दीड लक्ष 
टन एवढे शमळेल, असा अुंदाि आहे. परुंतु प्रत्यक्षात माि कोंड्ापासून तेल काढण्याची युंियोिना फारच 
थोड्ा भातशर्रण्याुंमध्ये असते. तथाशप मार्णीनुसार त्यामध्ये प्रर्ती होत आहे. १९७० साली कोंड्ापासून 
तेलाचे उत्पादन १५ हिार टन झाले. पुढे १९७५ साली ६० हिार टन व १९७८ साली १०३ हिार टन असे 
वाढत रे्ले. 
 

अशा ह्या शवशवध रूढ तैलपदाथांशशवाय आणखी बरीच अर्दी अपशरशचत अशी तेलेसुद्धा 
साबणशनर्ममतीमध्ये वापरावी लार्तात. अशा ह्या नवीन तेलाुंचे रु्णधमग, त्याुंची उपलब्धता, त्याुंची साठवण 
व त्याुंचे शुद्धीकरण ह्यासुंबुंधी शकती तरी नवीन प्रश्न उद् भवतात. प्राप्त पशरस्स्थतीशी िुळवनू घेण्यामध्ये 
सुंघशटत साबण उद्योर्ाने दाखशवलेल्या तत्परतेब्दलल मु्दलाम उल्लेख केला पाशहिे. सामान्यपणे साबण 
कारखानदार प्रचशलत व रूढ असलेल्या तेलपदाथांच्या स्वरूपानुरूप साबणाचे उत्पादन-तुंि व 
साबणशनर्ममतीची युंियोिना शनशित करीत असतात. परुंतु अशा रूढ तेलाुंची भारतामध्ये टुंचाई व त्याुंच्या 
आयातीवर शनयुंिण असल्याने कारखानदाराुंना काही प्रमाणात तरी अशिबात नवीन अशी पयायी तेले 
वापरावी लार्तात. पयायी तेले ही शवशवध िुंर्ली फळातील शबयाुंची तेले असल्याने त्याुंच्या रु्णधमानुरूप 
साबण तुंि व युंियोिना ह्याुंमध्ये शवशवध प्रयोर् करून काही फेरबदल करणे आवश्यक असते. हे अवघड 
कायग सुंघशटत साबण शवभार्ाने यशस्वीरीत्या पार पाडले आहे. साबणाची शनमगलक म्हणून रु्णवत्ता कायम 
ठेवनू ग्राहकाुंना परवडतील अशा शकमतीमध्ये साबण उपलब्ध करून शदला हे त्या सुंघशटत शवभार्ाला 
भषूणावह आहे. त्याचे श्रये शवभार्ातील कारखान्याुंच्या ‘सुंशोधन आशण शवस्तार’ (R and D)ह्या 
उपशवभार्ाला शदले पाशहिे. त्याुंच्याच कायगक्षमतेमुळे बदलत्या कच्च्या मालानुसार साबणशनर्ममतीच्या 
युंियोिनेमध्ये फेरबदल करणे शक्य होते. ह्याच सुंदभात खादी ग्रामोद्योर् आयोर्ाचे कायग शकती मोलाचे 
आहे ह्याशवषयी शववरण पुढे येईलच. 
 
अल्क द्रव्ये 

 
कॉस्स्टक सोडा: भारतामध्ये कॉस्स्टक सोडा तयार करणारे एकूण ३३ कारखाने आहेत. त्याुंची 

उत्पादनक्षमता (१९७८ साली) ७०० हिार टन एवढी होती. कॉस्स्टक सोड्ाच्या मार्णीएवढे सध्या 
उत्पादन आहे. चालू अुंदािाप्रमाणे १९८३-८४ पय त तरी मार्णीपेक्षा उत्पादन कमी पडणार नाही. 

 
सोडा ॲश: सोडा ॲश तयार करणारे भारतामध्ये चार कारखाने आहेत. त्याुंची उत्पादनक्षमता 

दरसाल ६३२ हिार टन आहे. एकूण उत्पादनक्षमतेपकैी ८५ टके्क रु्िरात राज्यामध्ये आहे. सोडा ॲशच्या 
पुरवठ्यामध्ये भारत स्वयुंपूणग आहे. परुंतु केव्हा केव्हा शविेची टुंचाई, सुंप, टाळेबुंदी वर्ैरे केवळ बाह्य 
कारणाुंमुळे सोडा ॲश परदेशाुंतून आयात करावी लार्ते. 
 

कॉस्स्टक सोडा व सोडा ॲश ह्याुंच्या उत्पादनाचे आकडे ‘Commerce November 1978 वरून 
घेतलेले आहेत. उत्पादनक्षमता, प्रत्यक्ष व अपेशक्षत उत्पादन ह्याुंचे आकडे हिार टनाुंमध्ये आहेत.  
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भारतामध्ये साबणशनर्ममती आहे तरी केवढी व त्यासाठी एकूण कॉस्स्टक सोडा लार्तो तरी शकती? 

अथात ह्याचे उत्तर बािारात शमळणाऱ्या साबणामध्ये शुद्ध साबण शकती आशण पूरक द्रव्ये व िलाुंश शकती 
ह्याुंवर अवलुंबून राहील. सुंघशटत मोठ्या कारखानदाराुंनी आपला साबण प्रमाशणत राहावा म्हणनू त्यामध्ये 
शुद्ध साबणाचे प्रमाण शनशित केलेले असते. त्या उलट, लघुउद्योर् के्षिात शर्ऱ्हाइकाुंना परवडेल अशा 
दरामध्ये साबणदेता यावा म्हणून शविीच्या साबणामध्ये शुद्ध साबणाचे प्रमाण कमी करून ती िार्ा मुख्यतः 
भरताडीची द्रव्ये वापरून भरून काढली िाते हे ध्यानात घेऊन ‘आल्कली मनॅ्युफॅक्चरसग ॲसोशसएशन’ 
(Alkali Manufacturers Association) ह्या सुंघटनेने प्रमाशणत साबणासाठी दर टनाला ११० शकलो 
कॉस्स्टक सोडा; तर स्वस्त (भरताडीच्या) साबणासाठी एक टन साबणासाठी ६० शकलो कॉस्स्टक सोडा 
लार्तो अशी माशहती शदलेली आहे. पुष्ट्कळ वळेा एकूण साबणाचे उत्पादन शकती झाले ह्याची माशहती 
उपलब्ध नसते. अशा वळेी एकूण साबणशनर्ममतीसाठी सुंघशटत साबण उद्योर्ाकशरता शकती व असुंघशटत 
म्हणिे लघुउद्योर् के्षिात शकती कॉस्स्टक सोड्ाचा खप झाला हे कळले तर एकशित साबण-उत्पादन 
शकती झाले ह्याचा अुंदाि करता येतो. 

 
कॉस्स्टक पोटॅश 

 
कॉस्स्टक पोटॅशचे उत्पादन थोड्ा प्रमाणात भारतामध्ये होते. उपलब्ध माशहती प्रमाणे १९७१ साली 

पोटॅशचे उत्पादन ७ हिार टन एवढे झाले. बराच कॉस्स्टक पोटॅश आयात करावा लार्त असे, परुंतु 
अलीकडे त्याचे उत्पादन वाढल्यामुळे परदेशाुंतून त्याची आयात करावी लार्त नाही. 
 
स्ललसिीन आणि भाित 

 
भारतामध्ये स्ग्लसरीन साबणधुंद्याचे एक उपद्रव्य म्हणूनच उपलब्ध होते. नशिकच्या 

भशवष्ट्यकाळामध्ये तरी सुंश्लेशषत स्ग्लसरीन तयार करणे शक्य शदसत नाही. साबण उद्योर्ामध्येसुद्धा 
सुंघशटत असलेल्या साबण उद्योर्ाच्या कारखान्यामधूनच स्ग्लसरीन तयार करतात. तेसुद्धा सवगच 
कारखानदार तयार करीत नाहीत. एकूण साबणाच्या उत्पादनापैकी फक्त एकतृतीयाुंश (१/३) साबण 
शनर्ममतीपासूनच स्ग्लसरीन शमळते. अलीकडे स्ग्लसरीनचे उत्पादन थोडे कमी होऊ लार्ले आहे. त्याचे एक 
कारण म्हणिे, अलीकडे चरबी (९ ते १० टके्क स्ग्लसरीन) ऐविी अखाद्य व अप्रचशलत तेले वापरण्यात 
आल्याने स्ग्लसरीनचे प्रमाण कमी म्हणिे ५ ते ७ टके्क एवढेच शमळते. 
 

र्ोदरेि, सहदुस्तान शलव्हर, टाटा व इतर काही साबणउद्योर्ाुंकडून व त्याचप्रमाणे तेलाुंचे िलीय 
अपघटन करून तैल आम्ले तयार करणाऱ्या कारखान्याुंमधून एकूण अुंदािे २० हिार टन स्ग्लसरीन तयार 
होऊ शकते. 
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स्ग्लसरीनचे उत्पादन वाढशवण्याच्या दृष्टीने एक मार्ग सुचशवण्यात येतो. लघु व कुशटर उद्योिकाुंनी 
साबणासाठी शनरशनराळी तेले वापरण्याऐविी तैल आम्लेच वापरावी. तैल आम्ले तयार करणाऱ्या 
कारखानदाराुंनी तैल आम्ले रास्त भावात पुरशवल्यास वाया िाणारे स्ग्लसरीन वाचेल. स्ग्लसरीनचे 
उत्पादन शतप्पट होईल. औषधी दिाच्या स्ग्लसरीनची माि थोड्ा प्रमाणात आयात करण्यात येते. 
 
उत्पादन शुल्क 

 
साबण-उत्पादनावर १९५४ सालापासून उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते, हे पूवीच आलेले आहे. 

स्नानाच्या म्हणिेच टॉयलेट साबणावर सकमतीच्या १५ टके्क व कपडे धुण्याच्या साबणावर सकमतीच्या ७·५ 
टके्क एवढे उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. मोठ्या कारखानदाराुंनी खाद्यतेलाऐविी तीन टक्क्याुंपेक्षा 
िास्त अखाद्य तेले वापरली तर त्याुंना उत्पादन शुल्कामध्ये सवलत शमळते. तसेच ताुंदूळ कोंड्ाचे तेल १५ 
टक्क्याुंपेक्षा िास्त वापरल्यास अशीच सवलत शमळते. अखाद्य म्हणिे रूढ नसलेली तेले वापरण्यास 
प्रोत्साहन देणे हा त्यामार्ील हेतू असतो. 
 

भारतामध्ये तेलाच्या टुंचाईमुळे तेलाच्या सकमती फार वाढल्या तर तेले व चरबी आयात करण्यास 
परवानर्ी शमळते. एवढेच नव्हे तर आयात केलेल्या तेलावर आयात करामध्ये सवलत शमळते. 

 
खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ आणि पयायी तेले 

 
स्वातुंत्र्यपूवगकाळामध्ये स्वदेशी, खादी ग्रामोद्वार, ग्रामोद्योर्, स्वावलुं बन, ग्रामीण स्वयुंपूणगता वर्ैरे 

आर्मथक के्षिातील चळवळीमारे् बराच रािकीय आशय असे. स्वातुंत्र्योत्तर काळामध्ये ह्या चळवळीमार्ील 
खरे म्हणिे कायगिमामार्ील रािकीय आशय उरला नाही. त्याची िार्ा काही प्रमाणात सामाशिक 
आशयाने घेतली. ग्रामीण भार्ाला पोषक व मार्ासलेल्या भार्ाुंच्या उन्नतीच्या दृष्टीने उपयुक्त असे कायग 
शनष्ठेने व सातत्याने खादी ग्रामोद्योर् सुंस्था करीत असे. ह्या सुंस्थेला महत्त्व व योग्य ती प्रशतष्ठा देऊन 
शासनाने यथािम ‘खादी व ग्रामोद्योर् आयोर्ा’ ची शनर्ममती केली. आयोर्ाच्या शवशवध उपिमाुंपैकी अखाद्य 
तेले व साबण ह्या उपिमाला भारतीय साबण उद्योर्ाच्या दृष्टीने शवशषे महत्त्व आहे रे्ली पुंचवीसतीस वष ेहे 
कायग खादी ग्रामोद्योर् मुंडळ सातत्याने करीत आहे. 
 

साबण तयार करण्यासाठी लार्णारा महत्त्वाचा घटक म्हणिे तेल. परुंतु भारतामध्ये एकूण 
र्रिेपेक्षा तेलाचे उत्पादन कमी पडत असल्याने तेले-मेदे ह्याुंची काही प्रमाणात आयात करावी लार्ते. 
साबण ही वस्तू िीवनोपयोर्ी तर खरीच. तथाशप साबणशनर्ममतीसाठी खाद्यतेले वापरल्याने सध्याच टुंचाई 
असलेल्या खाद्यतेलाुंवर भरीभार ठेवणे हे समािाच्या आहारशवषयक र्रिाुंवर अशतिमण केल्यासारखे 
होईल. त्याऐविी साबणासारख्या औद्योशर्क उत्पादनासाठी ‘अखाद्य’ अशी पयायी तेले वापरल्याने 
खाद्यतेलावरील ताण कमी होईल. खाद्यतेलाुंची आहारासाठी वाढती र्रि व मयाशदत पुरवठा ह्या र्ोष्टी 
ध्यानात घेता पयायी तेलाुंचा शोध घेणे िमप्राप्तच आहे. अशी ही तेले शोधावयाची तरी कोठे? 

 
खादी ग्रामोद्योर् मुंडळाने पयायी तेलाुंचा साठा हेरला. शतेातील तेलशबयाुंऐविी िुंर्लातील 

झाडाुंच्या शबयाुंकडे पयायी तेलासाठी आपण दृष्टी वळशवल्यास एक अशिबात नवीन व प्रचशलत नसलेले 
म्हणून दुलग शक्षत असे तेल शमळशवण्याचे साधन डोळ्यापढेु येते. साबणासाठी अखाद्यतेलेच वापरावयाची असे 
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ठरवनू खादी ग्रामोद्योर् मुंडळाने भारतीय साबण उद्योर्ाचा पायाच बदलून टाकला. म्हणिे साबण शवशषेतः 
कपडे धुण्याचा साबण तयार करण्यामध्ये वनिन्य तेलेच वापरावयाची हा मुंडळाने दूरदृष्टीचा शनणगय 
घेतला. 
 

भारताच्या शनरशनराळ्या भार्ामध्ये िुंर्लवाढ होत असते. िुंर्ले ही शासकीय मालकीची असून ती 
सुंरशक्षत असतात. िुंर्लामध्ये वाढणाऱ्या झाडाुंना दरसाल फुलेफळे येत असतात. फळे पक्व झाल्यावर 
झाडावरून र्ळून खाली पडतात. फळातील सवगच शबयाुंमध्ये कमीिास्त प्रमाणात तेल असते. वनिन्य 
तेलशबया िमवनू त्यापासून तेल काढता आल्यास भारताला पयायी तेलाचा एक मोठा साठा उपलब्ध 
झाल्यासारखे होईल. शशवाय हा साठा खशनि तेलासारखा कमी कमी होत शवेटी सुंपून िाणारा असा 
नाही. वषानुवष ेव सातत्याने शमळणारा असा तो तेलसुंग्रह आहे. 

 
िुंर्लामध्ये िशमनीवर पडलेल्या फळातील तेलशबयाुंचा त्या शठकाणी फारसा उपयोर् नसतो. 

सालोसाल त्या शबया कुिून, नासून सकवा वाहून िातात. त्यामुळे िुंर्लातील तेलशबया िमशवणाऱ्याुंना त्या 
सहि व शवनामूल्य शमळू शकतात. अशा वनिन्य शबया व त्यापासून शमळणारे एकूण तेल असेल तरी शकती? 
अलीकडे थोड्ा वषांपूवी त्या ब्दललचे अुंदाि प्रशसद्ध झालेले आहेत. अुंदाि हे शवेटी अुंदािच असतात. ते 
शकतपत बरोबर असतील ह्याब्दलल खािी नसते. खादी ग्रामोद्योर् मुंडळाच्या एका पाहणीप्रमाणे अशा 
वनिन्य तेलाचे उत्पादन १० ते १२ लक्ष टन एवढे होऊ शकेल असे अनुमान आहे. १९८० साली 
‘असोशसएशन ऑफ मायनर ऑइल्स् अँड सीड्स डेव्हलपमेंट ऑफ इुंशडया’ (Association of Minor oils 
and seeds Development of India) ह्या ‘र्ौण तेले व तेलशबया शवकास सुंघटना’ ह्याुंच्यावतीने प्रशसद्ध 
झालेल्या माशहतीमध्ये हा उपेशक्षत वनिन्य तेलसुंग्रह २० लक्ष टन होईल व त्याचबरोबर उपलब्ध होणारी 
पेंड अुंदािे १६० लक्ष टन होईल आशण त्या सवाची सकमत सुमारे ३ हिार कोटी रुपये होईल असे सुचशवले 
आहे. 
 

वनिन्य तेलशबयाुंचे उत्पादन चाुंर्ले मुबलक आहे. त्यापासून तेल शमळशवणे हा तेलटुंचाईवर एक 
प्रभावी उपाय आहे, असे म्हटल्यानुंतर एक प्रश्न मनामध्ये येतो आशण तो म्हणिे, ह्यापूवीच ही माशहती 
मोठ्या प्रमाणावर साबण तयार करणाऱ्या कारखानदाराुंच्या दृशष्टआड कशी झाली? मोठे कारखानदार तेले 
शमळशवण्याच्या प्रयत्नात नेहमीच असतात. शक्य असेल तर आयात करणे हा मार्गही कारखानदार 
अनुसरतात. 
 

मोठ्या कारखानदाराुंना शक्यतो रूढ, प्रचशलत तेले पाशहिे असतात. प्रमाशणत साबण तयार 
करावयाचा तर कोणते तेल कोणत्या प्रमाणात वापरणे आवश्यक असते ह्याशवषयीचे ‘पाठ’ (formurea) 
पूवीच त्याुंनी प्रयोर् करून शनशित केलेले असतात. त्याुंच्याकडील युंियोिना व शनर्ममतीतुंि एकदा ठरवनू 
टाकले की कोणतीही अडचण न येता शवनाआयास साबण तयार होत असतो. नवीन असे काही प्रश्न 
उद् भवत नाहीत. 

 
अप्रचशलत तेले वापरावयाची म्हटली म्हणिे साबण तयार करणाऱ्या मोठ्या कारखानदाराुंना 

पशहल्यापासून सवग ताुंशिक बाबींचा फेरशवचार करावा लार्तो. नवीन योिना आखावी लार्ते. नवीन रूढ 
नसलेली अशी तेलेच वापरावयाची तर त्या तेलाुंशवषयी कारखानदाराुंच्या काही अपेक्षा असतात. ह्या अपेक्षा 
पशरपूणग करतील अशीच तेले मोठे कारखानदार वापरू शकतात. अशा त्या अपेक्षा असतात तरी कोणत्या? 
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१) हवा, पाणी, िमीन वर्रेै कारणाुंमुळे तेलशबयाुंपासून शनघणाऱ्या तेलाुंच्या रु्णधमामध्ये शवशषे 
फेरब्दलल होऊ नये. 

 
२) तेलाचा पुरवठा भरपूर व खािीच्या असला पाशहिे. तेल वषगभर सतत शमळत राहील असे 

असाव.े 
 

३) तेलामध्ये उग्र वास सकवा दाट रुंर् ही नसावी. त्याचप्रमाणे घाण्यामधून तेल र्ाळल्यावर 
त्यामध्ये अन्य अशुद्धी म्हणिे साबण न होणारी (unsaponifiable matter) द्रव्ये सकवा शचकट (mucelage) 
द्रव्ये नसावी. साबणशनर्ममतीमध्ये ह्या द्रव्याुंमुळे बऱ्याच अडचणी उद् भवतात. 

 
४) तेलाची सकमत रास्त असावी. तेलाच्या सकमतीमध्ये फार चढउतार होऊ नये. 
 
मोठ्या कारखानदाराुंप्रमाणे लघुउद्योर् व कुशटर उद्योर्ाुंच्या काही प्रमाणात ह्याच अपेक्षा असतात. 
 

खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे कायम 
 
खादी ग्रामोद्योर् मुंडळाने वनिन्य तेल ही सुंपत्ती हेरली. त्याबरोबरच वनिन्य तेलाुंची दुसरी बािू 

त्याच्या दृशष्टआड झाली नाही. ह्या तेलाचा उग्र वास व दाट अनाकषगक रुंर् हे साबणशनर्ममतीच्या दृष्टीने प्रमुख 
दोष आहेत. दुसरी एक अडचण म्हणिे िुंर्लातील तेलशबया िमशवणे, स्वच्छ करणे, साठशवणे, शविी 
करणे, तेल काढणे वर्ैरे बाबी सवगच नवीन असल्याने काही प्रश्न उभे राहतात. शतेामधील तेलशबयाुंच्या 
बाबतीत ह्या सवग बाबी रुळलेल्या आहेत. वनिन्य तेलशबयाुंची उपलब्धता वाढशवणे व त्याुंची उपयुक्तता 
प्रस्थाशपत करणे ह्या दृष्टीने काही नव्या योिना हाती घ्याव्या लार्तात. आधुशनक शास्त्रीय पद्धतीने त्याचा 
पाठपुरावा करावा लार्तो. वनिन्य तेलाच्या बाबतीत त्याचे उत्पादनाचे तुंि,त्याचप्रमाणे त्याच्या 
उपयोर्ाचे के्षि ह्या दोन स्तराुंवर खादी ग्रा. मुंडळाने बरेच सुंशोधन व सवेक्षण केले आहे. 

 
खादी ग्रा. मुंडळाच्या ‘सुंशोधन आशण शवस्तार’ (R and D) शवभार्ाने केलेले कायग चाुंर्ले उपयुक्त 

आहे. हे कायग म्हणिे (१) तेलशबयाुंच्या स्वरूपानुसार व त्याुंच्या महत्त्वाप्रमाणे तेल काढण्याचे तुंि शनशित 
करणे. (२) तेलाचे रु्णधमग शोधून काढणे (३) तेलातील उग्र वास व रुंर् काढून टाकण्याचे उपाय सुचशवणे. 
(४) वनिन्य तेलामध्ये असणारी औषधी द्रव्ये व कीटकनाशके शोधून काढणे. (५) तेलशवरशहत पेंडीचे खत 
व अन्य काही उपयोर् शसद्ध करणे. ह्या व अशा शवशवध स्वरूपाची कामे मुंडळामाफग त होत असतात. 

 
तेले काढण्यासाठी ग्रामीण भार्ातील तेलघाणे काही वनिन्य तेलशबयाुंच्या बाबतीत वापरता 

येतात. परुंतु ते कायगक्षम नाहीत. बरेच तेल पेंडीमध्ये राहते व ते फुकट िाते. तेलघाण्याऐविी एक्स्पेलर 
(expeller) सकवा युंिावर चालणारे घाणे वापरणे फायदेशीर असते. एक्स्पेलर हे युंि थोडे महार् असल्याने 
तेलशबयाुंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर असणाऱ्या शठकाणीच ते उपयोर्ी पडण्यासारखे असते. ‘साल’, 
‘धुपा’ व ‘आुंब्याच्या कोयी’ अशासारख्या तेलशबया मोठ्या प्रमाणावर शमळू शकतात. परुंतु त्याुंच्यासाठी 
नेहमीची घाणा सकवा एक्स्पेलर ह्या पद्धती उपयोर्ी पडत नाहीत. त्याुंच्याकशरता ‘द्रावक शनष्ट्कषगण’ 
(solvent extraction) पद्धतीचा अवलुंब करावा लार्तो. ह्या दृष्टीने काही व्यवहायग सूचना करण्यात 
आलेल्या आहेत. 
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काही महत्त्वाच्या वनिन्य तेलाुंचे रु्णधमग मुंडळाने शोधून काढले. त्याुंचे शवश्लेषण करून तेलातील 
शवशवध घटक व त्याुंचे परस्पर प्रमाण आशण साबणशनर्ममतीच्या दृष्टीने त्याुंची उपयुक्तता ह्याशवषयीची व अऩ्य 
माशहती देणारी सशचि इुंग्रिी पसु्स्तका ‘Tree borne oil seeds’ (झाडावरील तेलशबया) ही खादी ग्रा. 
मुंडळाने प्रशसद्ध केलेली आहे. 

 
साबिणनर्गमती 

 
कुशटर उद्योर्ामध्ये वनिन्य तेले वापरून ‘समशीतोष्ट्ण’ पद्धतीने साबण तयार होतो. साबणाचा उग्र 

वास व रुंर् घालशवण्यासाठी तयार साबण पाण्यामध्ये शवरघळवनू, त्या द्रावणामध्ये मीठ घालतात. शमठाच्या 
पाण्यामध्ये साबण शवरघळत नसल्याने शुद्ध साबण कणीच्या (grains) रूपाने वरे्ळा होतो व पाण्यावर 
तरुंर्तो. खाली पाण्यामध्ये मीठ, मूळ तेलातील रुंर्, वास द्रव्ये आशण स्ग्लसरीन ही राहातात. कणीदार 
साबण वरे्ळा करून घेतल्यावर चाुंर्ला स्वच्छ व वास बराच कमी झालेला असा होतो. मोठे कारखानदार 
ही तेले वापरतात, तेव्हा ती शुद्ध म्हणिे रुंर्-वासशवरशहत करून घेतात आशण नुंतरच साबण बनशवतात. 

 
वनिन्य तेलातील रुंर्, वास व अन्य दोष काढून टाकण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. तो म्हणिे, 

ह्या तेलातील तैल आम्ले नेहमीच्या पद्धतीने वरे्ळी करून घेणे हा होय. तैल आम्ले शुद्ध करून नुंतर त्याुंचा 
साबण बनशवता येतो. काही मोठे कारखानदार सध्याही वनिन्य तेलाची तैल आम्ले वरे्ळी करून नुंतर 
त्याुंचा साबणासाठी उपयोर् करतात. ह्या पद्धतीमध्ये िमेची बािू म्हणिे स्ग्लसरीन हे महत्त्वाचे उपद्रव्य 
शमळते. परुंतु अशा तैल आम्लाुंचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर कराव ेलार्ते. तथाशप हे उपयुक्त तुंि ग्रामीण 
भार्ामध्ये वापरण्याच्या दृष्टीने तैल आम्ले तयार करण्याची युंियोिना लहान प्रमाणावर असली पाशहिे. 
परुंतु तशी युंियोिना सध्या तरी उपलब्ध नाही. तरी पण खादी ग्रा. मुंडळ ह्यासाठी प्रयत्नशील आहे. 
प्रायोशर्क अवस्थेमध्ये सध्या असलेली अशी काही युंिे कायगक्षम ठरल्यास खेडेर्ावामध्ये साबणउत्पादन 
वाढेल, काही प्रमाणात तरी तेथील लोकाुंना रोिर्ार शमळेल. तेलशबयाुंची पेंड हा एक उपयुक्त पदाथग आहे 
हे तर खरेच. पेंडीचे उत्पादन साधारण तेलाच्या ७-८ पट एवढे मोठे असते. ह्यामुळे काही प्रश्न उभे 
राहतात. 

 
तेलणबयाचंी पेंड - एक अडगळ  

 
वनिन्य तेलाुंबरोबर तयार होणाऱ्या तेलशवरशहत पेंडीचा उपयोर् करता आला नाही तर 

कारखान्यामध्ये ती एक अडर्ळ होऊन बसते. पेंडीचा िास्तीत िास्त चाुंर्ला शवशनयोर् कसा करता येईल 
हे ‘सुंशोधन-शवस्तार’ शवभार्ाला आव्हानच आहे. काही पेंडीमध्ये काही शवशषे उपयुक्त रु्ण आढळून 
आल्याने त्याुंना परदेशात मार्णी असते. ‘साल’ शबयाुंच्या पेंडीमधील अपायकारक द्रव्ये काढून टाकल्यावर, 
उरलेली पेंडी ही चाुंर्ल्या प्रतीचे प्रोटीनयुक्त कुकु्कटखाद्य म्हणून शनयात करता येते. मोहा (mohwa) च्या 
पेंडीमध्ये सपॅॉशनन असल्यामुळे पेंडीचा शशकेकाईमध्ये अन्तभाव केल्यास चाुंर्ला फेस देणारे शमश्रण तयार 
होते. मोहाच्या पेंडीचा कीडनाशक खत असा दुहेरी उपयोर् होत असल्याने युरोपमध्ये बशर्च्यातील 
शहरवळीसाठी पेंडीला मार्णी असते. शनम्ब तेलाची पेंड योग्य प्रमाणात नायरोिनयुक्त रासायशनक 
खताबरोबर शमसळल्याने खताची उपयुक्तता बरीच वाढते. असा ऊस व भात (ताुंदूळ) ह्याुंच्या शतेीमध्ये 
अनुभव येतो. पेंडीचे होणारे सध्याचे उपयोर् अर्दीच मयाशदत आहेत. शतेी खात्याच्या सहकायाने बरेच 
सुंशोधन, प्रयोर्, प्रचार ह्याुंची फार मोठी र्रि आहे. पेंडीला चाुंर्ली मार्णी व सकमत आल्यास तेलशबया 
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िमशवणाऱ्याुंना िास्त सकमत देता येईल. आशदवासी िमातीला तेलशबया िमशवण्यास िास्त मोबदला देता 
येईल. व आशदवासी िमातीला िास्त तेलशबया िमशवण्यास प्रोत्साहन शमळेल. 
 
तेलणबयाचंी उपलब्धता 

 
वनिन्य तेलशबया िमशवणे वाटते तेवढे सोपे नाही. एक म्हणिे, झाडे दाट िुंर्लामध्ये असतात. 

तेलशबया िमशवणाऱ्याुंना बरेच अुंतर चालून मर् िुंर्लामध्ये पुष्ट्कळ शफरून ह्या तेलशबया िमवाव्या 
लार्तात. नुंतर मोठे ओझे घेऊन परत घरी याव े लार्ते. हे काम वळेखाऊ व कष्टाचे आहे. इतरापेक्षा 
आशदवासी, व िनिमातीच्या लोकाुंना हे कायग शवशषे सुलभतेने करता येईल. त्याुंना ह्या कामासाठी उदु्यक्त 
करावयाचे तर त्याुंनी िमशवलेल्या तेलशबयाुंना रास्त सकमत शमळाली पाशहिे. तेलशबयाुंची शविी लारे्च 
होऊन त्या श्रशमकाुंच्या वळेाचा व श्रमाचा मोबदला त्याुंना वळेीच शमळाला पाशहिे. 

 
िुंर्लातील तेलशबया साधारणतः एशप्रल ते िून-िुलै एवढ्या मुदतीमध्ये तयार होत असल्याने 

तेलशबया िमशवणे हे काम वषगभर पुरणारे नाही. शशवाय शतेीच्या कामाच्या पूवगतयारीची साधारणतः हीच 
वळे असल्याने िनिमातींना रोिर्ार शमळत असतो. ह्या पशरस्स्थतीमध्ये योग्य मोबदला देऊन प्रोत्साहन 
देण्याची मोठी र्रि आहे. 

 
वनिन्य तेलशबया िमशवण्याच्या ह्या उद्योर्ाला स्थयैग व उते्तिन लाभाव े म्हणून तेलशबया 

िमशवणाऱ्या श्रमिीवीची सहकारी सुंघटना बाुंधली पाशहिे. त्याुंना ह्या उद्योर्ातून आर्मथक उत्पन्न शमळवनू 
देण्यासाठी मार्गदशगन पाशहिे. तेलशबया िमशवणे, वाळशवणे, वर्ैरे बाबतीत प्रशशक्षण देणे इत्याशद कामे 
खादी ग्रा. मुंडळाच्या वतीने चालू आहेत. झालेले कायग चाुंर्ले आहे; पण ते थोडे आहे. ह्या के्षिात कायग 
करणाऱ्या शवशवध शासकीय समाि कल्याण शवभार् व स्वतुंि सामाशिक सुंस्था ह्याुंच्यामाफग त बरेच कायग 
होण्याची अपेक्षा आहे. िुंर्लामध्ये शमळण्यासारख्या असलेल्या एकूण तेलशबयाुंपैकी प्रत्यक्षात ५-१० टके्क 
सुद्धा िमशवल्या िात नाहीत असे आढळून येते. 

 
वनिन्य शबयाुंच्या तेलापैकी काही महत्त्वाच्या तेलाुंच्या उपलब्धतेची क्षमता व प्रत्यक्ष उत्पादन 

याची (खादी ग्रा. मुंडळामाफग त १९७८ साली प्रशसद्ध झालेल्या माशहतीवरून कोष्टक ि. ८·५ मध्ये 
आकडेवारी शदलेली आहे.) 
 

कोष्टक क्र. ८·५ 

तेल उत्पादनिमता (टन) प्रत्यि उत्पादन (टन) 

सनब तेल ८३,००० २०,००० 

मोहाचे तेल १७१,००० २५,००० 

साल तेल ६८८,००० ९,००० 
कुसुम तेल ३०,००० ३,००० 

करुंिा तेल ३०,००० ७,००० 
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भारतामध्ये चरबीची आयात करावी लार्ते. दरसाल साधारण ५० हिार टन चरबी आयात होते. 
चरबी मुख्यतः सुंघशटत व लघुउद्योर् ह्या साबणशनर्ममतीच्या शवभार्ामध्ये वापरली िाते. खादी ग्रामोद्योर् 
मुंडळ साबणामध्ये चरबी न वापरता त्याऐविी तसेच रु्ण असणारी सालचे तेल व मोहाचे तेल ही वापरते. 
साबण तयार करण्यासाठी लार्णाऱ्या एकूण तेलापैकी शकमान ५ टके्क खोबरेल वापरणे हे चाुंर्ला साबण 
बनशवण्याच्या तुंिाप्रमाणे िरुरीचे असते. परुंतु ह्या खाद्यतेलाची बचत करण्यासाठी ‘शपलू’ (खारवन) हे 
वनिन्य तेल वापरता येते. ‘शपलू’ तेलाचे घटक साधारण खोबरेल ह्या तेलासारखेच आहेत. दुसरे असेच 
तेल म्हणिे ‘शपसा’ तेल. शपसाची काही झाडे महाबळेश्वराच्या पशरसरात आहेत. त्याुंची मोठ्या प्रमाणावर 
लार्वड झाली पाशहिे. शपसा तेलाच्या शवशशष्ट रु्णामुळे, त्याब्दलल परदेशातही कुतूहल शनमाण झाले आहे. 
अशी आहेत काही वैशशष्ट्यपूणग वनिन्य तेले. 
 

िुंर्लामध्ये तेल देणाऱ्या शबया िारे्वर मोफत शमळतात हे खरे. परुंतु त्याुंपासून शनघालेले तेल 
स्वस्त का पडत नाही हे आता कळून येईल. वनिन्य तेले स्वस्त आहेत की नाही हा प्रश्न कमी महत्त्वाचा 
असून वनस्पतीिन्य तेलाुंची तूट भरून काढण्यासाठी भारतामध्ये पयायी तेले उपलब्ध होणे शक्य आहे 
ह्यालाच खरे महत्त्व आहे. शशवाय ग्रामीण व उपेशक्षत िनिमातींना नवीन रोिर्ाराची सुंधी शमळवनू देणे, 
त्याुंना अथग-उत्पादनाचे साधन देऊन, त्याुंचे राहणीमान सुधारणे आशण ग्रामीण भार्ाच्या शवकासाला 
हातभार लावणे ही उश्दलष्टे कमी महत्त्वाची नाहीत. ग्रामीण काराशर्राुंना शवशवध साधने वापरून वनिन्य 
तेलशबयापासून तेल काढणे, त्या तेलाचा स्थाशनक खपासाठी साबण तयार करणे, शवकणे वर्ैरे नवीन 
उद्योर्ाुंना ग्रामीण भार्ामध्ये सुंधी प्राप्त झाली. वनिन्य तेलाचे उत्पादन व वापर ह्याुंना खादी ग्रा. मुंडळाने 
शास्त्रीय बैठक शदल्याने त्याुंचे हे कायग सामाशिक व शवज्ञानशभमुख (Socio-scientific) असे ठरले आहे. 
खादी ग्रा. मुंडळाकडून झालेले कायग थोडेच असले तरी पे्ररणा देणारे असे आहे. वनिन्य तेलाचे महत्त्व 
ध्यानात घेता पुढे व्हावयाचे कायग बरेच मोठे आहे. शवशवध सुंघटनाुंतील कायगकत्यांच्या कतृगत्वाची व 
कौशल्याची ते कायग वाट पाहत आहे. 
 

वनिन्य तेलाुंची उपलब्धता वाढशवण्याच्या दृष्टीने शासकीय वनशवकास शवभार्ाने िुंर्लामध्ये 
लार्वडीसाठी ज्या झाडाुंमध्ये इतर रु्णाुंबरोबर चाुंर्ल्या तेलशबया देण्याचे रु्ण आहेत अशा झाडाुंची 
लार्वड करावी. हीच दृष्टी ‘वनमहोत्सव’, ‘वृक्षारोपण’ वर्ैरे कायगिमाच्या वळेी ठेवावी. त्याचप्रमाणे, नदी-
नाल्याच्या काठी व कालव्याच्या कडेला व मोकळ्या पडीत िशमनीमध्ये झाडाुंची लार्वड योिनापूवगक 
झाली पाशहिे. झाडामध्ये इतर रु्णाुंबरोबर उपयुक्त तेलशबया देणे हा रु्ण पण असण्याची खबरदारी 
घेतल्यास पयायी तेले शमळशवणे फारसे अवघड राहाणार नाही. 
 

साबण उत्पादन लघुउद्योर् व कुशटरउद्योर् शवभार्ाकडे देण्याचे व त्यासाठी अखाद्य तेलेच 
वापरावयाची असे शासकीय धोरण आहे. त्यामुळे वनिन्य तेलाुंची उपलब्धता वाढशवणे व तेलाुंचा चाुंर्ल्या 
प्रकारे उपयोर् करून घेणे ही नवीन िबाबदारी समािकल्याण शवभार् आशण लहान प्रमाणावर युंियोिना 
करणारे तुंिज्ञ व रसायनशास्त्रज्ञ ह्याुंच्यावर पडलेली आहे. खादी ग्रामोद्योर् मुंडळ त्या दृष्टीने शियाशील 
आहे. 
 

खादी ग्रामोद्योर् मुंडळाने वनिन्य तेलाुंच्या उत्पादनाशवषयी काही फायदे थोडक्यात एका 
माशहतीपिकात नमूद केले आहेत ते असे: 
 



  अनुक्रमणिका 

(१) तेले, तैल आम्ले व काही अन्य रासायशनक द्रव्ये शवशवध रासायशनक उद्योर्ासाठी शमळतील. 
 

(२) वनिन्य तेलाुंच्या उत्पादनामुळे तेलशबयाुंच्या शतेीउत्पादनावरील भार कमी होईल. पशरणामी 
अन्नधान्याखालील शतेिशमनीवर होणारे आिमण टाळता येईल. 

 
(३) शतेीसाठी आवश्यक असे खत म्हणनू ६० लक्ष टन पेंड उपलब्ध होईल. 
 
(४) लक्षावधी लोकाुंना रोिर्ार शमळू शकेल. 
 
(५) मार्ासवर्ीय व िनिातीय लोकाुंना द्रव्यािगनाचा आणखी एक मार्ग उपलब्ध होईल. 
 

साबिाची मागिी 
 
भारतामध्ये साबणाच्या खपाचा शवचार करता पुढारलेल्या देशाुंच्या मानाने तो बराच कमी असल्याचे 

आढळते. शशवाय साबणाचा खप मुख्यतः शहरात व औद्योशर्क दृष्ट्या पढुारलेल्या भार्ात होतो. तुलनेने 
खेड्ाुंमध्ये होणारा साबणाचा खप फारच थोडा आहे. त्याची कारणे बरीच असू शकतील. स्वच्छता व 
आरोग्य ह्याकरता साबण वापरणे इष्ट आहे ह्याची िाण नसेल, साबण वापरून शरीर व कपडे स्वच्छ 
ठेवण्यासाठी लार्णारे मुबलक पाणी शमळत नसेल, ग्रामीण िनतेची ियशक्ती फारच कमी असेल, ह्यापैकी 
एक सकवा अशधक कारणे असणे शक्य आहे. आरोग्य समािकल्याण हे शवभार् व ग्रामोद्धाराशी सुंबुंशधत असे 
अन्य शासकीय शवभार् व काही सामाशिक सुंस्था ह्याुंनी शनरशनराळी प्रचार-साधने वापरून लोकिार्ृती 
केली पाशहिे. खादी ग्रा. मुंडळाने साबणाची शनर्ममती लहान लहान र्ावामध्ये करीत असल्याने साबणाचे 
उत्पादन प्रत्यक्ष पाहाण्यास व साबणाचे महत्त्व समिून येण्यास ग्रामीण भार्ातील लोकाुंना एक नवीन सुंधी 
शमळत आहे. पाण्याची टुंचाई काही प्रमाणात आहे हे खरे; परुंतु त्या बाबतीतही काही सुधारणा होत आहे. 
शतेीमालाला रास्त भाव व खेड्ातच रोिर्ार सुंधी शमळू लार्ल्यामुळे सामान्यपणे लोकाुंची ियशक्ती 
वाढली आहे. त्याचाही फायदा ग्रामीण िनतेचे आरोग्य व स्वच्छता सुधारण्याच्या दृष्टीने होईलच. शशवाय 
तो फायदा साबणउत्पादकाुंनाही शमळण्यासारखा आहे. ग्रामीण भार्ातील लोकाुंचे राहणीमान वाढेल त्या 
प्रमाणात चाुंर्ला प्रमाशणत साबण थोडा महार् असला तरी तोच साबण वापरण्याकडे लोकाुंची प्रवृत्ती 
होईल. ह्याचा लाभ प्रमाशणत साबण तायर करणारे लघुउद्योर्, कुशटर उद्योर् व तसेच सुंघशटत 
कारखानदाराुंना शमळेल. 

 
भाित आणि संश्लेणषत णनममलक 

 
स्वातुंत्र्योत्तर काळामध्ये १९५१ सालानुंतर साबणाची आयात बुंद झाल्यावर साबणाचे स्थाशनक 

उत्पादन व दिा ही वाढली. साबणासाठी लार्णारा कच्चा माल, शवशषेतः तेले आयात करावी लार्त. 
त्यामध्ये प्रमुख म्हणिे चरबी, पाम तेल व खोबरेल ही होत. साबणाची वाढती मार्णी दरसाल ५ टके्क एवढी 
धरली तरी त्यासाठी लार्णारा तेलाचा वाढता वापर लक्षात घेता तेलाची टुंचाई िाणव ूलार्ली व महार्ाई 
वाढली. तेलाची आयात वाढवावयाची तर त्यासाठी परकी चलन खचग झाले असते. ह्या अडचणीतून मार्ग 
काढण्याचे शवचार चालू झाले. साबणाला पयायी द्रव्ये म्हणून सुंश्लशेषत शनमगलक द्रव्ये ओघानेच डोळ्यापुढे 
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आली. कारण सुंश्लेशषत शनमगलकाुंच्या शनर्ममतीसाठी तेले लार्त नाहीत. शनदानपक्षी साबणाची दरसाल 
वाढणारी र्रि िरी सुंश्लेशषत शनमगलक भार्व ूशकले तरी देखील तेलावरील ताण बराच कमी होईल. 
 

साधारणतः एक शकलो बािारी सुंश्लशेषत शनमगलक हा दीड शकलोपेक्षाही िास्त (१·६ पट) 
साबणाचे कायग करू शकतो असा अनुभवशसद्ध शहशबे करण्यात आला आहे. सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या 
वापरामुळे चरबी वर्ैरे तेलाुंची आयात काही प्रमाणात कमी होईल हे खरे. परुंतु सुंश्लेशषत शनमगलक तयार 
करावयाचे तर त्यासाठी लार्णारा कच्चा माल भारतामध्ये तयार होत नसल्याने त्याुंची पण आयात करणे 
अटळ होते. शवेटी दोन प्रकारच्या द्रव्याुंची आयात करण्यामध्ये िास्त खचाची कोणती व कमी खचाची 
कोणती हा आरुंभी तारतम्याचा भार् होता. १९७० सालच्या दराप्रमाणे १ टन साबणशनर्ममतीच्या खचामध्ये 
आयात द्रव्याुंची सकमत ५४० रुपये असे; तर तेवढ्या साबणाच्या कायगक्षमतेचा सुंश्लशेषत शनमगलक तयार 
करण्यासाठी आयात घटकाुंचा खचग ३९० रुपये एवढा येतो असे त्यावळेी प्रशसद्ध झाले होते. शशवाय 
सुंश्लशेषत शनमगलकासाठी लार्णाऱ्या कच्च्या मालापैकी ‘पूरक’ द्रव्ये भारतामध्ये थोड्ा कालावधीमध्ये 
तयार होण्यासारखी होती. दुसरी महत्त्वाची द्रव्ये म्हणिे, ‘डोडेशसलबसे्न्झन’ व इतर पेरोरसायने. 
भारतामधील पेरोरसायन उद्योर्ाच्या होत असलेल्या प्रर्तीवर अवलुंबनू असल्याने ह्याबाबतीतही काही 
वषांनी परावलुं बन टळेल. शनदान कमी होईल, अशी अनुकूल लक्षणे आरुंभी तरी होतीच. सुंश्लशेषत 
शनमगलकाची ही झाली आर्मथक आशण ताुंशिक बािू. दुसरी तेवढीच महत्त्वाची बािू म्हणिे, ग्राहकाुंची ह्या 
नवीन प्रकारच्या शनमगलकाशवषयी प्रशतशिया कशी असेल ही. 
 

दुसऱ्या महायुद्धानुंतर काही प्रमाणात मानवशनर्ममत (सुंश्लेशषत) तुंतूच्या (म्हणिे रेयॉन, टेशरन, 
नायलॉन वर्ैरे ह्याुंच्या) कपड्ाुंना लोकशप्रयता शमळू लार्ली होती. शवशषेतः रेशीम व मानवशनर्ममत तुंतू 
ह्याुंच्या कपड्ाुंच्या धुलाईसाठी साबणाऐविी दुसऱ्या चाुंर्ल्या शनमगलकाची र्रि होती. सुंश्लेशषत शनमगलक 
ही र्रि चाुंर्ल्या प्रकारे भार्वीत होते. सुंश्लेशषत शनमगलक थोडे महार् असूनही, त्याुंना भारतामध्ये काही 
प्रमाणात मार्णी होती ती ह्यामुळेच. शशवाय साबणापेक्षा सुंश्लेशषत शनमगलक िास्त कायगक्षम असल्याचे काही 
ग्राहकाुंच्या लक्षात आले होतेच. 

 
ह्या पाश्वगभमूीवर भारतामध्ये सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या उत्पादनाला सुरवात झाली ती १९५६ साली; 

म्हणिे दुसऱ्या पुंचवार्मषक योिनेच्या आरुंभी. साबण (औद्योशर्क व घररु्ती) धुंद्याशी सुंबुंशधत असणाऱ्या 
कारखानदाराुंनीच सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या उत्पादनाला सुरवात केली हे साहशिकच होते. दी अहुरा 
केशमकल कुं . (मुुंबई); स्वस्स्तक ऑइल शमल कुं . (मुुंबई); सहदुस्तान शलव्हर शल. (मुुंबई) ह्याुंनी सुंश्लशेषत 
शनमगलकाच्या उत्पादनाला सुरवात केली. अहुरा ही कुं पनी ही मुख्यतः औद्योशर्क के्षिात लार्णाऱ्या 
शनमगलकाचे व दुसऱ्या दोन कुं पन्याुंनी घररु्ती वापराच्या साबणासाठी सुंश्लशेषत शनमगलकाुंचे उत्पादन सुरू 
केले. १९६१ साली एकूण उत्पादनक्षमता ७ हिार ४०० टन होती; तर पुढील चारपाच वषांत तीच 
उत्पादनक्षमता ११ हिार टनाुंपय त पोचली. त्यानुंतर सुंश्लेशषत शनमगलकासाठी लार्णाऱ्या कच्च्या 
मालाच्या आयातीबाबत शासनाने उदार धोरण स्वीकारल्यामुळे वरील कारखान्याुंची उत्पादनक्षमता चवर्थया 
पुंचवार्मषक योिनेच्या काळात (१९६८-६९) ३० हिार टनाुंपय त रे्ली. 

 
त्यानुंतरच्या काळात सुंश्लशेषत शनमगलकाची वाढ होऊ लार्ली. हे शनमगलक उत्पादन करणाऱ्या 

कारखान्याुंच्या पूवीच्या यादीमध्ये टाटा ऑईल शमल्स, हायको प्रॉडक्टस्, दाई-इशच-करकशरया वर्ैरे 
कारखान्याुंची भर पडली. व ती यादी आता दहाबारा पय त वाढली आहे. त्याचप्रमाणे लघुउद्योर् 
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के्षिामध्येही वीसपुंचवीस कारखाने सुंश्लशेषत शनमगलकाचे उत्पादन करीत आहेत. १९७१ साली एकूण 
उत्पादनक्षमता ४८ हिार टनाुंपय त वाढली. तैलिन्य साबणाला पयाय म्हणून सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या 
उत्पादनाला शासनाकडून उते्तिन शमळू लार्ले. सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या उत्पादनासाठी लार्णाऱ्या 
कच्च्या मालाचे उत्पादन भारतामध्ये आरुंभी होत नसल्याने तो माल परदेशाुंतून आयात करण्याशवषयी 
शासनाचे उदार धोरण असल्याने कारखानदाराुंना उत्पादनक्षमता वाढशवण्यासाठी प्रोत्साहन शमळत होते. 
कोष्टक ि. ८·६ मध्ये सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या प्रत्यक्ष उत्पादनाची शदलेल्या आकडेवारीवरून होत असलेली 
वाढ समिून येईल. 
 

कोष्टक क्र. ८·६ 

वषम उत्पादन (टन) 

१९५७ ५७ 
१९६० १,६५० 

१९६५ ८,४०० 

१९७० ३२,२०० 
१९७५ ७५,००० 

१९८० २,००,००० 
 

कोष्टक ि. ८·७ मध्ये १९७० सालची उत्पादनक्षमता नवीन उत्पादनक्षमता वाढशवण्यासाठी 
शमळालेले परवाने व ती उत्पादनक्षमता कायास्न्वत झाल्यावर एकूण उत्पादनक्षमता ह्याुंशवषयीची माशहती 
शदलेली आहे. 
 

कोष्टक क्र. ८·७ 

िाज्य सध्याची उत्पादनिमता टन नवीन पिवाने णमळालेली 
उत्पादन िमता टन 

एकूि होिािी 
उत्पादनिमता टन 

महाराष्ट्र ३१,८०० २३,००० ५४,८०० 

प. बुंर्ाल १५,७०० – १५,७०० 
कनाटक – १०,००० १०,००० 

ताशमळनाडू – १०,००० १०,००० 

हशरयाना – ३,६०० ३,६०० 
पुंिाब – १०,००० १०,००० 

रु्िरात – १०,००० १०,००० 

एकूण ४७,५०० ६६,६०० १,१४,१०० 
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भारतामध्ये एकूण उत्पादनक्षमता १ लक्ष ५० हिार टनाुंपय त वाढशवण्याचे सरकारी धोरण होते. 
त्यासाठी आुंध्प्रदेश, मध्यप्रदेश, शबहार, रािस्थान, केरळ ह्या राज्याुंमध्ये पण कारखाने शनघाव े अशी 
योिना होती. 

 
सुंश्लशेषत शनमगलक ज्या स्वरूपात बािारात शमळतात, त्यामध्ये मुख्य शियाशील शनमगलक द्रव्य 

सामान्यपणे २० टके्क एवढेच असते. उरलेल्या भार्ामध्ये म्हणिे ८० टक्कयाुंमध्ये पूरक, साहाय्यक, ही द्रव्ये 
व त्याचप्रमाणे भरताडीची द्रव्ये व पाण्याचा अुंश ह्याुंचा समावशे होतो. भारतामध्ये आरुंभी पूरक व साहाय्यक 
ही द्रव्ये आयात करावी लार्त असली तरी आता ही सारी घटक द्रव्ये येथेच तयार होतात. ह्या बाबतीत तरी 
आता फारसे परावलुंबन राशहलेले नाही. 

 
भारतामध्ये सुंश्लशषत शनमगलक तयार होतात. त्यामध्ये लार्णारे शियाशील काबगनी द्रव्य 

बनशवण्यासाठी डोडेशसल बेस्न्झन (आस्ल्कल बेस्न्झन) तेवढे आयात कराव ेलारे्. अिूनही काही प्रमाणात 
आयात चालू आहे. डोडेशसल बेस्न्झनवर सल््युशरक आम्लाची अशभशिया करून आस्ल्कल बेस्न्झन 
सल्फोनेट तयार होते. ह्या अशभशियेसाठी वापरण्यात येणारे िादा सल््युशरक आम्ल तसेच राहते. नुंतर 
योग्य प्रमाणात सोशडअम् हायड्रॉक्साइड वापरल्याने सोशडअम् आस्ल्कल बसे्न्झन सल्फोनेटबरोबर सोशडअम् 
सल्फेट हा क्षार पण तयार होतो. काही शठकाणी सोशडअम् सल्फेट वरे्ळा काढतात. परुंतु पुष्ट्कळ वळेा तो 
तसाच शमश्रणामध्ये राहू देतात. एक शनरुपद्रवी भरताडींचे द्रव्य म्हणून त्याला बािारी शनमगलकामध्ये स्थान 
आहे. २० टके्क शियाशील शनमगलक व ८० टके्क पूरक, साहाय्यक, भरताडी अशी द्रव्ये ह्याुंचे एकिीव द्रवरूप 
शमश्रण करतात. ते द्रवरूप शमश्रण नुंतर शफरत्या र्रम नळकाुंड्ावर फवारतात. त्यामधूनच पुढे कणीदार 
पोकळ असे बारीक दाणे बनतात. हेच पुढे बािारात शविीसाठी पाठशवतात. डोडेशसल बेस्न्झन आयात 
केल्यानुंतर वरील प्रशिया येथेच करण्यात येतात. भारतामध्ये ह्या कामी डोडेशसल बसे्न्झन शकती आयात 
कराव े लार्त असे हे कोष्टक ि. ८·८ मध्ये शदलेले आहे. त्याचप्रमाणे त्यासाठी खचग होणाऱ्या परकी 
चलनाची सकमत (रुपयामध्ये) पण शदलेली आहे. 
 

कोष्टक क्र  .८·८  
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डोडेशसल बसे्न्झन सल्फोनेट (ह्यालाच आस्ल्कल बेस्न्झन सल्फोनेट सकवा ABS असे म्हणतात). 

सुंश्लशेषत शनमगलकाुंच्या वर्ीकरणाप्रमाणे हा शनमगलक ‘अनायशनक’ ह्या वर्ातील आहे. ह्या शनमगलकाचे 
उत्पादन सोपे, बरेच कमी खचाचे असल्याने, त्याचेच उत्पादन सवांत िास्त होते. 

 
भारतामध्ये अनायशनक शनमगलकाुंप्रमाणे न-आयशनक (non-ionic)शनमगलकाचे उत्पादन होते. 

१९७० साली हे उत्पादन २ हिार टन एवढे होते. त्यासाठी आस्ल्कल शफनॉल, आल्कोहोल, अमाइड, 
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अझाइड ह्याुंपकैी एकाची आशण इशथशलन ऑक्साइड ह्याची र्रि असते. त्यापकैी आस्ल्कल शफनॉल, 
आल्कोहोल ह्या द्रव्याुंची आयात करावी लार्ते. ह्या द्रव्याुंच्या उत्पादनाच्या योिना चालू आहेत. इशथशलन 
ऑक्साइड माि मुुंबईची नोशसल (NOSIL) कुं पनी तयार करते. कुं पनीची उत्पादनक्षमता बारा हिार टन 
असल्याने नशिकच्या भशवष्ट्यकाळात तरी काही अडचण येणार नाही. 

 
भारतामध्ये बािारात उपलब्ध होणाऱ्या शनमगलकाच्या शवशवध वर्ाचे शकेडा प्रमाण पुढीलप्रमाणे 

आहेः अनायशनक ९२ टके्क; न-आयशनक (नॉन-आयशनक) ७ टके्क व कटायशनक १ टक्का. अमेशरकेमध्ये 
बािारात शमळणाऱ्या सुंश्लशेषत शनमगलकामध्ये हेच परस्पर प्रमाण ७० टके्क; २४ टके्क; ६ टके्क असे असते. 

 
शवकशसत देशाुंत अनायशनक शनमगलकामध्ये १९६४ सालापय त प्रमुख सुंश्लशेषत शनमगलक द्रव्य 

म्हणिे डोडेशसल (आस्ल्कल) बसे्न्झन सल्फोनेट हे होते. ह्या शनमगलकाुंचे उत्पादन सोपे व कमी खचाचे 
असल्याने ते वाढले आशण त्याच्या शवशषे रु्णाुंमुळे त्याचा वापरही भरमसाट वाढला. परुंतु हा शनमगलक 
िीवशास्त्रीय दृष्ट्या ‘दृढ’ असल्यामुळे तो वापरल्यानुंतर धुण्याचे पाणी घाणपाण्याबरोबर नदीनाल्यात, 
तलावात सकवा कालव्यात िाते, तेव्हा तेथील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याचे आढळून 
आले. अमेशरका, इुंग्लुंड, फ्रान्स, कॅनडा, िपान वरै्रे प्रर्त देशाुंनी ह्या शनमगलकाच्या स्थाशनक वापरावर 
बुंदी घातली. परुंतु उत्पादनावर बुंदी घातली नाही हे नमूद करण्यासारखे आहे. त्या देशाुंच्या दृष्टीने ह्या 
शनमगलकाची उत्पादनक्षमता, मोठी युंिसामग्री व युंिउभारणी शनकामी झाली. परुंतु तेथील कारखानदार 
शवकसनशील देशाुंना त्यामध्ये भारत आहेच-आस्ल्कल बेस्न्झन हे मूळ साधन द्रव्य सवलतीच्या दराने व 
शकफायतशीर पद्धतीने शवकू लार्ले. 

 
डोडेशसल बेस्न्झन आयात करणे व त्यावर प्रशिया करून वापरण्यायोग्य शनमगलक तयार करणे 

सोपे, सोईचे व कमी खचाचे असते हे पूवीच आलेले आहे. साहशिकच त्याची भारतामध्ये पुष्ट्कळ आयात 
होऊ लार्ली व त्याबरोबरच बरेच परकी चलन खचग होऊ लार्ले. ह्यामधून मार्ग म्हणिे मूळ साधन-द्रव्य 
आयात न करता ते भारतामध्येच तयार करणे हा आहे. ह्या दृष्टीने डोडेशसल (आस्ल्कल) बसे्न्झन तयार 
करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयोर् व सुंशोधन करून एक युंिणा बडोदे येथे उभारण्यात आली. तेथे मूळ 
साधन द्रव्याचे उत्पादन सुरू झाले. उत्पाशदत द्रव्याचा दिा व रु्णवत्ता ह्याुंब्दलल आरुंभी कारखानदाराुंची व 
शवशषेतः लघुउद्योिकाुंची तिार होती. परुंतु आता त्या उत्पादनामध्ये सुधारणा होत आहे. हेच तुंि, हीच 
पद्धती मोठ्या प्रमाणावर वापरण्याच्या योिना चालू आहेत. 

 
भारतामध्ये आरुंभी व अिूनही सुंश्लशेषत शनमगलकाचा वापर बराच मयाशदत असल्याने त्याचे 

दुष्ट्पशरणाम अद्यापही िाणव ू लार्ले नाहीत हे खरे, परुंतु आपल्या औद्योशर्क प्रर्तीबरोबर लोकाुंचे 
राहणीमान सुधारत िाईल त्या प्रमाणात शनमगलकाचा शवशषेतः सुंश्लशेषत शनमगलकाचा वापर वाढत िाणार 
हे तर उघड आहे. 

 
ह्या वळेी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो. तो म्हणिे, सुंश्लेशषत शनमगलक तयार करण्यासाठी 

कोणत्या मूलभतू द्रव्याचे उत्पादन करणे पुढील काळाचा शवचार करता, उपयुक्त ठरेल हा होय. पढुल्याला 
ठेच लार्ल्यावर मार्चा शहाणा होणार असेल तर भारताने वळेीच हे ‘दृढ’ सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या (A B S 
ह्या वर्ाच्या) उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर युंिसामग्री उभारण्यात आपली कल्पकता, युंिसामग्री व 
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भाुंडवल खचग न करता वळेीच ‘मृदू’ शनमगलकाच्या शनर्ममतीला सुरुवात करावी असे सुचशवण्यात येत आहे. 
‘मृदू’ सुंश्लेशषत शनमगलक तयार करण्याच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाचे पयाय शवचाराधीन आहेत. 

 
एक पयाय म्हणिे, केरोसीनमधील हायड्रोकाबगन द्रव्ये (ह्याुंचे प्रमाण शनरशनराळ्या शठकाणच्या 

खशनि तेलाुंमध्ये शनरशनराळे असते.) वापरून सुंश्लशेषत शनमगलक बनशवणे हा होय. थोड्ा वषांपूवी 
भारतामध्ये तयार होणाऱ्या केरोसीनपेक्षा िास्त केरोसीनची मार्णी असे. खेडेर्ावातील शदवाबत्ती व 
शहरातील स्टोव्हचा वापर ह्याुंच्यामुळे ही मार्णी वाढली होती. केरोसीन तेलाची िादा मार्णी हे तेल 
आयात करून भार्वावी लारे्. १९७० सालच्या सुमाराला ह्या पशरस्स्थतीमध्ये काही सुधारणा झाली. बऱ्याच 
मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भार्ामध्ये शवदु्यतीकरण झाल्यामुळे व शहरात काही प्रमाणात स्टोव्हची िार्ा द्रव 
पेरोल र्सॅची (L P G) शरे्डी घेऊ लार्ल्यामुळे, केरोसीनची एकूण मार्णी बरीच मयाशदत झाली. त्यामुळे 
भारत केरोसीनच्या बाबतीत स्वयुंपूणग झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर केरोसीनचे आपले उत्पादन 
र्रिेपेक्षाही िास्त होत आहे. खशनि तेलाचे उत्पादन वाढत आहे आशण त्या तेलाच्या शुद्धीकरणाबरोबर 
अशधक केरोसीन उपलब्ध होऊ शकेल. केरोसीनमधील C₉ ते C₁₆ हा सरल शृुंखला हायड्रोकाबगन (n-
hydro-carbon) शवभार् वरे्ळा करून, त्यावर शवशवध रु्ुंतारु्ुंतीच्या अशभशिया करून त्यापासून ‘मृदू’ 
सुंश्लशेषत शनमगलक बनशवणे अवघड नाही. ह्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. 

 
शवचाराधीन असलेला दुसरा पयाय म्हणिे, मेणापासून ‘मृदू’ सुंश्लेशषत शनमगलक तयार करणे हा 

होय. खशनि तेलाच्या शुद्धीकरण प्रशियेमध्ये काही प्रमाणात मेण उपलब्ध होते. मेणाचे अपघटन केल्यास 
त्यामधून थोडे काबगन अणू असलेले असे असुंतृप्त हायड्रोकाबगन (ह्यालाच ‘ऑशलशफन’ असे म्हणतात) द्रव्ये 
तयार होतात. त्यापकैी थोड्ा म्हणिे साधारणतः C₁₂ ते C₁₈ एवढे काबगन अणू असलेले ऑशलशफन ‘मृदू’ 
सुंश्लशेषत शनमगलक तयार करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त असतात. मेणाच्या अपघटन प्रशियेमध्ये तयार होणारे 
इतर ऑशलशफन म्हणिे C₁₂ पेक्षा कमी व C₁₈ पेक्षा िास्त काबगन अणू असलेली ऑशलशफन द्रव्ये ह्याुंचा 
उपयोर् शोधून काढणे महत्त्वाचे आहे. ह्या उपद्रव्याुंचा उपयोर् करता आला नाही तर सुंश्लशेषत 
शनमगलकाच्या दृष्टीने उपयोर्ी असे घटक बरेच महार् पडतात. शशवाय महत्त्वाची काबगनी द्रव्ये वाया िातील 
ते शनराळेच. योग्य प्रकारे ह्या द्रव्याुंचा उपयोर् करून घेण्यासाठी पेरोरसायन उद्योर्ाचा चाुंर्ला शवकास 
होणे िरूर आहे. भारत त्या अवस्थेला पोचेपय त मेण ह्या द्रव्याचा सुंश्लेशषत शनमगलकासाठी उपयोर् करणे 
बरेच महार् पडेल. परुंतु पेरोरसायन उद्योर्ाची यथािम प्रर्ती होईल तेव्हा मेण हे ‘मृदू’ सुंश्लशेषत 
शनमगलकासाठी चाुंर्ले साधन द्रव्य ठरेल. तेलशुद्धीकरण प्रशियेत भारतामध्ये बरेच मेण उपलब्ध होते. हे 
साधन द्रव्य त्या दृष्टीने वापरता येणे फार महत्त्वाचे आहे. 

 
‘मृदू’ सुंश्लशेषत शनमगलक तयार करण्याचे हे मार्ग ताुंशिक दृष्ट्या अवघड व रु्ुंतारु्ुंतीचे असल्याने 

असे शनमगलक तयार करणे बरेच महार् पडते. परुंतु पाण्याचे प्रदूषण टाळावयाचे तर त्यासाठी मोल हे 
द्यावचे लारे्ल. 
 
प्रदूषि 

 
सुंश्लशेषत शनमगलकामुळे भारतामध्ये प्रदूषणाची समस्या आि िरी तीव्रतेने िाणव ूलार्ली नसली 

तरी आणखी काही वषांनी म्हणिे सुंश्लशेषत शनमगलकाचा वापर वाढल्यावर ती समस्या प्रखरतेने िाणव ू
लारे्ल हे उघड आहे. ‘सीफेरी’ (CPHERI–central public health engineering research Institute) 
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नार्पूर, ह्या सुंस्थेमधील शास्त्रज्ञाुंनी केलेले काही प्रयोर् प्रदूषणाचे स्वरूप दाखशवण्याच्या दृष्टीने मार्गदशगक 
ठरतील असे आहेत. त्या सुंस्थेमध्ये १९७० पय त करण्यात आलेल्या काही प्रयोर्ाुंचे शनष्ट्कषग उद् बोधक 
आहेत. सोशडअम्, आस्ल्कल बेस्न्झन सल्फोनेट (ABS) हाच शनमगलक वापरण्यात येत असल्याने प्रयोर् 
ह्याच शनमगकाब्दललचे आहेत. ह्या सुंस्थेमध्ये शदल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कानपूर,नार्पूर व ियपूर ह्या 
शहराुंतून शनघणाऱ्या घाणपाण्याचे (sewage)– सुंस्कार करण्यापूवी– शवश्लेषण करण्यात आले. त्यामध्ये 
सुंश्लशेषत शनमगलकाचे (A B S चे) प्रमाण दशलक्ष भार्ात (द. ल. भा. = p p m ) ०·२ ते २·० भार् एवढे 
असल्याचे आढळले. एबीएसच्या अल्प प्रमाणामुळे घाणपाणी नदीमध्ये सोडल्याने नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण 
होण्याचे सकवा त्या पाण्यामध्ये िादा फेस शनमाण होण्याची शक्यता नाही. 

 
परुंतु भारतामध्ये ज्या शठकाणी आशण अशी शठकाणे पुष्ट्कळ आहेत; साुंडपाण्याचा उपयोर् शतेीसाठी 

होतो सकवा बुंर्ल्याभोवताली भािीपाला शपकशवण्यासाठी घरातील साुंडपाण्याचा उपयोर् करण्यात 
येतो,तेव्हा माि काही समस्या उद् भवतात. पाण्यामध्ये एबीएसचे प्रमाण वाढल्याने त्याचे शतेीवर, मातीवर 
काय काय प्रशतकूल पशरणाम होऊ शकतील हे तपासून पाहण्यासाठी हे पाणी वापरून काही प्रयोर् 
कुुं ड्ातील रोपयाुंवर करण्यात आले. माि द. ल. भा. मध्ये १० भार् एबीएस् असल्यास वाुंग्याचे बी 
रुिण्याची र्ती मुंदावते. दुसऱ्या काही िातीच्या शबया रुिण्याच्या बाबतीत माि द. ल. भा. मध्ये ३०-४० 
भार् A B S असले तरी त्याचा प्रभाव शदसत नाही. मुळाभािीच्या रोपयाच्या बाबतीत माि द. ल. भा. मध्ये 
२५ भार् A B S असल्यास रोपयाची वाढ खुुंटते. ५० भार् A B S असल्यास रोपटी मशहन्याच्या आत मरून 
िातात. त्यामुळे साुंडपाण्यामध्ये द. ल. भा. मध्ये A B S चे प्रमाणमरून १० भार्ापेक्षा िास्त असेल तर त्या 
पाण्याखाली मुळ्यासारख्या कुं दयुक्त रोपयाुंची लार्वड करू नये. 

 
हे प्रयोर् कुुं ड्ातील रोपयाुंवर करण्यात आलेले असले तरी A B S युक्त साुंडपाण्यामुळे शतेीवर 

व भािीपाल्यावर होणारा पशरणाम स्पष्ट समिून येतो. 
 

बाजािी संश्लेणषत णनममलकाची घडि 
 

सुंश्लशेषत शनमगलकामध्ये वापरण्यात येणारी पूरक द्रव्ये व साहाय्यक द्रव्ये,ह्यापकैी बरीच द्रव्ये 
आरुंभी आयात करावी लार्त. त्यापैकी फॉस्फेट हे पूरक द्रव्य बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर वापराव ेलार्ते. 
आता ह्या सवगच द्रव्याुंचे उत्पादन येथे होऊ लार्ल्याने त्याुंची आयात करावी लार्त नाही. पूरक द्रव्ये व 
इतर द्रव्ये साधारण शकती प्रमाणात लार्तात ह्याची कल्पना एका प्राशतशनशधक अशा सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या 
नमुन्यावरून येईल. कोष्टक ि. ८·९ घटक द्रव्याचे शकेडा प्रमाण विनावर शदलेले आहे. 
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कािखान्द्याची उभाििी 
 
सल््युशरक आम्लाच्या साहाय्याने आस्ल्कल बसे्न्झनचे सल्फोनेशन करणे, तयार झालेल्या द्रव्याचे 

कास्स्टक सोड्ाने उदाशसनीकरण, पूरक व इतर द्रव्ये त्याुंमध्ये समाशवष्ट करणे व एकूण एकरूप झालेले 
द्रव शमश्रण र्रम शफरत्या नळकाुंड्ावर फवारून, त्या शमश्रणाचे आतून पोकळ असे कणीदार दाणे बनशवणे 
वर्ैरे सवग प्रशियाुंसाठी लार्णारी युंिसामग्री आरुंभी परदेशाुंतून आणावी लारे्. परुंतु आता भारतामध्येच सवग 
प्रकारची युंिसामग्री तयार होऊ लार्ली आहे. येथील अशभयाुंशिकी तज्ज्ञ सुंस्थाुंनी ह्या उद्योर्ाच्या 
उभारणीसाठी लार्णारे शवशशष्ट ज्ञान सुंपादन केलेले असल्याने युंिाची योिना, युंिाची उभारणी व 
युंिभार्ाची शनर्ममती येथेच होऊ लार्ली आहे. ह्या बाबतीत भारताला परावलुं बनाची फारशी र्रि उरलेली 
नाही. 
 
संश्लेणषत णनममलकाची वडी 

 
आपल्याकडे शहरामध्ये कणीदार सुंश्लशेषत शनमगलकाला मार्णी व मान्यता असली तरी ग्रामीण 

भार्ामध्ये तशी मार्णी नाही. ग्रामीण भार्ामध्ये कपडे धुण्यासाठी घरातच नळाच्या पाण्याची सोय नसल्याने 
लोकाुंना शवशहरीवर सकवा नदी, नाला, तलाव अथवा अन्य िलाशयाच्या शठकाणी िाव े लार्ते. अशा 
शठकाणी साबणबार कपड्ावर घासून मर् कपडे चुबकून धुण्याची पद्धत असते. ग्रामीण भार्ामध्ये सुंश्लशेषत 
शनमगलक रूढ करावयाचा तर कणीदार सुंश्लशेषत शनमगलकापेक्षा वडी सकवा बार ह्या स्वरूपातील सुंश्लेशषत 
शनमगलक वापरण्याच्या दृष्टीने लोकाुंना सोईचा असतो. सुंश्लशेषत शनमगलकाची वडी साबणवडीप्रमाणेच 
कपड्ाुंना लावल्यावर थोडथोडी शझिणे, परुंतु ओली शलबशलबीत न होणे हे रु्ण सुंश्लेशषत शनमगलकाच्या 
वडीमध्ये असले पाशहिेत. अशा रु्णयुक्त सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या वड्ा भारतामध्ये तीनचार कारखानदार 
तयार करू लार्ले आहेत. त्याुंचा चाुंर्ला प्रसार होत आहे. आता काही प्रमाणात साबणवडीची िार्ा 
सुंश्लशेषत शनमगलकाच्या वड्ा घेतील असे शदसते आहे. 
 
  



  अनुक्रमणिका 

धोबीधुलाई 
 
भारतामध्ये सोडा (म्हणिे सोडा ॲश) ह्याच्या एकूण उत्पादनापैकी बराच भार् धोबीलोक कपडे 

धुण्यासाठी वापरतात. सोड्ालाच ‘धोबी खार’ म्हणतात. सोड्ाच्या पाण्यामध्ये कपडे शभिवनू भट्टीमध्ये 
चाुंर्ले उकळतात, सकवा पाण्याच्या वाफेने चाुंर्ले र्रम होऊ देतात. नुंतर ते पाण्यामध्ये स्वच्छ धुतात. 
डार् सकवा मळकट भार् असेल त्या शठकाणी थोडा साबण सकवा शवरुंिन चूणग (bleaching powder) 
वापरून कपड्ाुंची धुलाई करतात. साबणाऐविी मुख्यतः सोडा वापरून धोबी धुलाई काुं व कशी 
करतात? िादा सोडा वापरल्याने कापडावर काही पशरणाम होतो का? हे व असे काही प्रश्न उद् भवतात. 
प्रथमतः साबणाच्या सकमतीच्या मानाने सोडा बराच स्वस्त असतो हे एक फायदेशीर कलम आहेच. 
सोड्ामध्ये प्रत्यक्ष शनमगलकाचे रु्ण नाहीत हे खरे. परुंतु उकळत्या पाण्याच्या उष्ट्णतेने कपड्ावर 
मळाबरोबर शचकटलेल्या स्स्नग्धपदाथाचे काही प्रमाणात िल अपघटन होऊन तैल आम्ले तयार होतात. 
त्याुंचे पाण्यातील सोड्ाबरोबर सुंयोर् होऊन िाग्यावर सोशडअम् क्षार म्हणिे साबण तयार होतो. 
उरलेल्या स्स्नग्धपदाथाचे साबणामुळे पाण्यात शमसळणारे पायस तयार होते. अशा तऱ्हेने स्स्नग्ध पदाथग 
पाण्याबरोबर शनघून िातात. िादा सोडा सकवा ‘ब्लीसचर् पावडर’ वापरल्याने कपडे स्वच्छ शदसतात हे 
खरे. परुंतु कापड तुंतू कमिोर होतात व कापडाचा शटकाऊपणा बऱ्याच प्रमाणात घटतो, हा एक दोष 
आहेच. शशवाय शनरशनराळ्या शठकाणचे कपडे एकि धुणे, व बऱ्याच वळेा अस्वच्छ िार्ी कपडे वाळशवणे 
वर्ैरे र्ोष्टी आरोग्य दृष्ट्या परेुशा समाधानकारक नाहीत; असेही दोष आहेतच. 
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९ : णनममलक आणि काही समस्या 
 
शनमगलक आशण प्रदूषण ह्याुंचा शवचार करताना शनमगलकामुळे प्रदूषण ही शब्द योिना प्रथमदशगनी 

तरी खटकते व परस्परशवरोधी अशी वाटते. शनमगलकाचे काम म्हणिे मळ काढून टाकून कपडे, भाुंडी, 
िार्ा स्वच्छ करणे हे होय. स्वच्छता करणाऱ्या द्रव्याने अन्य शठकाणी शवशषे दोष म्हणिे खराबी, घाण होत 
असेल हे सुंभवनीय वाटत नाही. परुंतु काही शनमगलकामुळे प्रदूषण होते हे सत्य आहे. स्वच्छता व प्रदूषण 
ह्याुंचा शवचार करताना काही नेहमीची उदाहरणे डोळ्याुंपढेु येतात. आपण घरातला केरकचरा काढून घर 
स्वच्छ करतो. परुंतु िमा झालेला कचरा, मळ ही रस्त्यावर सकवा शिेारीच टाकतो. केरकचरा टाकला 
असेल तेथे माि घाण होते. म्हणिे आपले घर स्वच्छ पण घाण माि दुसरीकडे. शनमगलकाने धुतल्यामुळे 
कपड्ाुंवरील मळ दुसरीकडे िाऊन तेथे खराबी सकवा घाण होते का? शनमगलकाच्या बाबतीत तरी तसे 
होत नाही. घाण मातीत शमसळून िाते सकवा पाण्याबरोबर वाहून िाते. घाणीचे पुढे यथावकाश िीवशास्त्रीय 
अपघटन होऊन सकवा अन्य तऱ्हेने शवशषे अपाय न करणारी म्हणिेच शनरुपद्रवी द्रव्ये बनतात. ती द्रव्ये पुढे 
पाण्याबरोबर वाहून िातात. 
 

शनमगलकामुळे मर् प्रदूषण होते कसे हे समिण्यासाठी काही मूलभतू प्रश्नाुंचा शवचार करणे 
आवश्यक आहे. नेहमीच्या वापरातील रासायशनक द्रव्ये शवशषेतः काबगनी द्रव्ये ह्याुंचा उपयोर् केल्यानुंतर 
त्याुंचे पढेु काय होते ते पाहू. काही द्रव्याुंचे रासायशनक रु्ण महत्त्वाचे असतात; तर काही शठकाणी ह्या 
द्रव्याुंचे भौशतक रु्णच प्रभावी असतात. उदाहरणाथग, मोटारीमधील पेरोल सकवा शदव्यातील तेल ह्याुंची 
हवतेील ऑस्क्सिनशी रासायशनक अशभशिया होऊन उष्ट्णता सकवा प्रकाश देण्याचे काम होते. हे होत 
असताना त्या द्रव्याचे रूपाुंतर मुख्यतः काबगन डायॉक्साइड व पाण्याची वाफ ह्याुंमध्ये होते व ती द्रव्ये 
हवमेध्ये शवरून िातात आशण मूळ द्रव्ये नष्ट पावतात. ही झाली रासायशनक रु्णाुंची पशरणती. 

 
काबगनी द्रव्याुंच्या भौशतक रु्णाुंचा उपयोर् होत असताना माि मूळ द्रव्य नष्ट होत नाही. सामान्यपणे 

भौशतक रु्णाुंचा फायदा सतत घेता येतो. वुंर्णाचे तेल हे उदाहरण म्हणून घेता येईल. ह्या तेलाच्या अुंर्भतू 
भौशतक रु्णामुळे दोन शफरत्या युंिभार्ामध्ये तेल सतत राहू शकते. युंिभार्ाचे घषगण होऊन झीि होणे 
सकवा उष्ट्णता शनमाण होणे ह्या र्ोष्टी त्यामुळे टाळता येतात. वुंर्णाच्या तेलामध्ये ते वापरल्याने फारसा 
बदल होत नाही. व तेल सतत कायगक्षम राहाते. त्याचप्रमाणे द्रावक म्हणून एखादे द्रव्य वापरतात तेव्हा 
त्यामध्ये काही अन्य द्रव्ये शवरघळतात. तशीच काही दुसरी द्रव्ये शवरघळत नाहीत. अशा ह्या भौशतक रु्णाचा 
पण फायदा घेतला िातो. दोन द्रव्याुंच्या शमश्रणातील एक द्रव्य द्रावकामध्ये शवरघळणारे आशण दुसरे न 
शवरघळणारे असले तर द्रावक वापरून त्या शमश्रणातील घटक द्रव्ये पृथक करता येतात. द्रावकात न 
शवरघळणारे द्रव्य र्ाळून प्रथम वरे्ळे केले िाते. द्रावकामध्ये शवरघळलेले द्रव्य ऊध्वगपातन प्रशियेने वरे्ळे 
काढता येते. आशण त्याचबरोबर द्रावक पण मोकळा होऊन शमळतो. अशा तऱ्हेने हाती आलेला द्रावक पनुः 
पुन्हा तशाच कामी वापरता येतो. 

 
शनमगलकाचाही ह्याच सुंदभात शवचार केला पाशहिे. आपण कपडे स्वच्छ करण्यासाठी साबण सकवा 

अन्य शनमगलक वापरतो तेव्हा त्याुंचा नाश होतो काय? शनमगलकाच्या कायाचे शास्त्रीय स्वरूप पाहता 
शनमगलकाचे प्रमुख कायग म्हणिे पाण्याचा पृष्ठीय ताण (Surface tension) कमी करणे एवढेच असते. ह्या 
दृष्टीने धुण्यासाठी शनमगलक वापरल्याने त्याचा नाश होत नाही हे समिून येईल. तर मर् शनमगलक िातो 
कोठे? शनमगलक पाण्यामध्ये शमसळून एकिीव झाल्याने त्याचे स्वरूप पालटते, व पाण्याबरोबर शनःसरण 
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नळा (drain pipe) वाटे, नदी-नाल्यात सकवा तलावात िातो. पाण्यात शमसळलेला हा शनमगलक 
द्रावकाप्रमाणे पुनः पनु्हा वापरता येत नाही हे खरे. तथाशप केवळ तास्त्वक दृष्ट्या शवचार करता ते अशक्य 
वाटत नाही. परुंतु एवढ्या पाण्यामध्ये असलेला थोडासा शनमगलक शवशवध युंिसामग्री व रासायशनक प्रशिया 
वापरून वरे्ळा करणे माि प्रत्यक्षात अव्यवहायग आहे. तसे करणे व्यवहायग असते तर माि शनमगलकाची बचत 
झाली असती व पाण्याचे प्रदूषण टाळता आले असते. परुंतु घडते काय तर साुंडपाण्याच्या शवसिगनाबरोबर 
पाण्यातील शनमगलक नदी-नाल्यामध्ये िमा होतो. सामान्यपणे शनमगलकाुंचे नदी, नाला, तलाव याुंतील 
पाण्यामध्ये असलेल्या सूक्ष्मिीवीकडून अपघटन होते. अपघटनातून तयार झालेली द्रव्ये पाण्यामध्ये 
शवरघळतात सकवा वायुरूपाने हवमेध्ये िातात. शनमगलकाुंवर िीवशास्त्रीय अशभशिया होतात तेव्हा माि 
शनमगलकाुंचा नाश होतो. पुढे मर् शनमगलकामुळे ओढवणाऱ्या अडचणी टळतात. अशा शनमगलकाुंना 
शवघटनक्षम (bio-degradable सकवा soft) सकवा मृदू शनमगलक असे म्हणतात. परुंतु काही शनमगलक 
शवशषेतः िशटल रेणूचे सुंश्लशेषत शनमगलक एवढे अशवघटनीय असतात की ते कोणत्याही सूक्ष्मिीवींना दाद 
देत नाहीत. त्याुंना शवघटनअक्षम म्हणिेच ‘दृढ’ शनमगलक म्हणतात, असे हे शनमगलक पाण्यामध्ये साचत 
रे्ल्याने, त्याुंचे दुरु्गण कसे प्रकट होतात हे पूवीच आलेले आहे. 

 
कोणतीही चाुंर्ली वस्तू िार्च्या िार्ी सकवा योग्य स्थळी उपयुक्त व कायगक्षम असते. परुंतु तीच 

चाुंर्ली वस्तू नको त्या शठकाणी म्हणिे अयोग्य िार्ी पडली तर माि नुसती शनरुपयोर्ीच नव्हे तर 
िासदायक अशी अडर्ळ ठरते असे म्हणतात. त्याचा प्रत्यय शनमगलकाच्या बाबतीत येतो. कपडे स्वच्छ 
करणारा कायगक्षम शनमगलक नदी-नाल्याच्या पाण्यामध्ये नुसता साचत िातो तेव्हा त्याला स्वच्छ करण्याचे 
काम नसते. पाण्यामध्ये शनमगलकाचे प्रमाण शवशशष्ट मयादेपेक्षा िास्त वाढल्याने पाण्यातील मासे व अन्य 
िीवसृष्टी ह्याुंना प्रशतकूल अशी पशरस्स्थती पाण्यामध्ये शनमाण होते व त्याुंच्या िीवनिमाचा नैसर्मर्क 
समतोल शबघडतो. त्या िीवसृष्टीचे उपयुक्त कायग बुंद पडते व प्रदूषण कसे होऊ लार्ते हे आपल्याला 
माहीत आहेच. अडर्ळीच्या ह्या द्रव्याचा सूक्ष्मिीवीना शवघटन करून नाश करता येतो तेव्हा ते प्रदूषण 
अल्पकालीन ठरते. परुंतु तीच अडर्ळ सूक्ष्मिीवीना दाद देत नाही तेव्हा ती अडर्ळ उपद्रवी ठरते. 
प्रदूषणाची समस्या मर् माि आणखीच र्ुंभीर होते. हा प्रश्न नुंतर शनमगलकाचे उत्पादक-ग्राहक 
ह्याुंच्यापुरता मयाशदत राहात नाही. तो सावगिशनक बनतो. अशा पशरस्स्थतीमध्ये शासन, नर्रपाशलका ह्याुंना 
हस्तके्षप करावा लार्तो. अशा शनमगलकाुंवर बुंदी घालण्यात येते. त्यामारे् शास्त्रीय, सामाशिक शासकीय 
अशी दृष्टी असते. 
 
णनममलकाचें भणवतव्य 

 
औद्योशर्क दृष्ट्या शवकशसत देशाुंमध्ये तेलिन्य शनमगलकाुंचे (साबणाचे ) उत्पादन िवळ िवळ 

सुंपुष्टात आले आहे. शवकसनशील देशाुंमध्ये तीच अवस्था काही वषांत येईल हे स्पष्ट शदसत आहे. तेलिन्य 
शनमगलकाची िार्ा आता मुख्यतः खशनि तेलावर आधारलेल्या अशा सुंश्लशेषत शनमगलकाुंनी पटकावली 
आहे. सुंश्लेशषत शनमगलकाचा झपायाने शवस्तार होण्यामारे् बरीच कारणे आहेत. त्यामधील एक महत्त्वाचे 
कारण म्हणिे, वनस्पतीिन्य व प्राशणि तेलाुंचे मयाशदत उत्पादन हे होय. परुंतु मार्णी पाहता शवकशसत 
देशाुंत शनमगलकाचा खप आधीच भरपूर आहे. त्यामुळे त्याुंची र्रि थोड्ा प्रमाणात वाढते. शवकसनशील 
देशाुंमध्ये पशरस्स्थती शनराळी आहे. तेथे पूवी मार्णी कमी असे. परुंतु त्या देशाुंत होत असलेल्या 
औद्योर्ीकरणामुळे लोकाुंचे राहणीमान झपायाने वाढत आहे. शनमगलकाब्दलल मुख्यतः साबणाब्दललची 
मार्णी तुलनेने मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा तऱ्हेने शवकसनशील देशाुंतील लोकाुंच्या वाढत्या र्रिा 
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व वाढती लोकसुंख्या ही एक समस्या; तर दुसरी समस्या म्हणिे तेल उत्पादनामध्ये फारशी वाढ होत नाही 
ही होय. अशा पशरस्स्थतीमध्ये पोषक आहारासाठी तेल, की साबणाच्या उत्पादनासाठी तेल असा शबकट 
प्रश्न उभा राहातो. साबण नको,त्याऐविी सुंश्लशेषत शनमगलक, हे वरील प्रश्नाला शनशित उत्तर आता ठरले. 

 
माणसाच्या सुखी व समदृ्ध िीवनासाठी लार्णाऱ्या वस्तूुंची मार्णी अमयाद आहे. त्या उलट 

शनसर्ाकडून होणारा पुरवठा शकतीही मोठा असला तरी शवेटी तो मयाशदत आहे. मयाशदत पुरवठा व 
अमयाद मार्णी ह्याुंचा मेळ घालता येईल का? सुंश्लेशषत द्रव्येसुद्धा अखेर नैसर्मर्क रीतीने शमळणाऱ्या 
कच्च्या मालावर आधाशरत असतात. रे्ल्या चाळीस-पन्नास वषांत सुंश्लशेषत द्रव्याुंनी मानवी िीवनामध्ये 
मोठीच िाुंती केली आहे हे तर खरेच. सुंश्लेशषत द्रव्याुंचा अुंशतम आधार म्हणिे खशनि तेल. खशनि तेलाचे 
साठे फार मोठे आहेत हे मान्य करूनही ते आि ना उद्या आणखी श-ेपाचश ेवषांनी सुंपणार हे शनशित आहे. 
खशनि तेलाचे पुनिगनन होत नाही हे शवसरून चालणार नाही. खशनि तेल सुंपल्यावर माणसाुंना 
लार्णाऱ्या शवशवध उत्पादनाचे भशवतव्य काय? तसे पाशहले तर ही समस्या सवगच रासायशनक उत्पादनापढेु 
आहे . शनमगलकाचे उत्पादन बरेच कमी असेल तरी, त्याच्या उत्पादनाचा शवचार करावाच लारे्ल. 

 
पृर्थवीच्या पोटातील सुंग्रशहत द्रव्याुंचे साठे कालान्तराने सुंपतील. परुंतु शतेीवर आधारलेली 

उत्पादने माि अखुंड चालू असतात. वनस्पतीिन्य व प्राशणि तेले ह्याुंचे उत्पादन वषानुवष ेहोत राहाते. 
ह्याुंचे उत्पादन मयाशदत खरे; पण ते सतत शमळत राहाते. ते कधीच कायमचे सुंपुष्टात येणार नाही. अशा 
पशरस्स्थतीमध्ये शटकून राहील तो तेलिन्य शनमगलक म्हणिेच साबण. त्यावळेी माणसाच्या पोषक 
आहारासाठी तेल शवरुद्ध साबणासारख्या औद्योशर्क उत्पादनासाठी तेल, हा अशनणगशयत सुंघषग परत एकदा 
उग्र रूप धारण करून त्यावळेच्या समािापुढे उभा राहील. 

 
वरील समस्येला तोंड देण्याच्या दृष्टीने सध्याच होत असलेला एक प्रयत्न उल्लेखनीय आहे. 

भारतातील खादी ग्रामोद्योर् मुंडळाने वनिन्य अखाद्य तेलाचा साबण तयार करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला 
आहे. आतापय त त्या दृष्टीने झालेली वाटचाल अल्प आहे. परुंतु त्यामध्ये भशवष्ट्यकाळी वरील समस्येला कसे 
तोंड देता येईल ह्याब्दलल मार्गदशगन आहे असे म्हणता येईल. 

 
साबिी संस्कृती 

 
एखादा देश सुधारलेला आहे की मार्सलेला आहे हे त्या देशातील साबणाच्या खपावरून ठरशवता 

येईल असे कोणीसे म्हटले आहे. एखाद्या देशाचा सुसुंस्कृतपणा मोिण्याची िी पशरमाणे आहेत त्यामध्ये 
साबणाचा खप हे एक र्मक काही वाईट नाही. ह्या मापाने मोिावयाचे तर अमेशरका, इुंग्लुंड, नेदलग न्ड 
वर्ैरे देश प्रर्तीच्या सकवा सुंस्कृतीच्या वरच्या पायरीवर आहेत. भारत, चीन, आशफ्रका वर्ैरे देश त्या 
मानाने अर्दीच मार्सलेले असल्याचे शदसून येईल. 

 
साबणाच्या खपावरून मोिलेल्या सुंस्कृतीला ‘साबणी सुंस्कृती’ म्हणून हेटाळणी करणारेसुद्धा 

आपल्या िीवनातील साबणाचे स्थान अमान्य करू शकणार नाहीत. प्रत्येक वळेी कणाकणाने शझिून 
स्वच्छतेचे व साफसफाईचे कायग सतत करीत असणाऱ्या साबणाकडे पाशहले तर ‘सेवा’ आशण ‘त्यार्’ ह्याुंचे 
िणू प्रतीकच आपल्या डोळ्याुंसमोर उभे आहे असे वाटते. साबणाच्या िीवनकायाकडे बारकाईने 
पाहणाऱ्याला साबणाची ही मौशलक शशकवण मनामध्ये स्स्थरावल्याशशवाय राहाणार नाही. ह्याच कारणामुळे 
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स्वच्छ कपडे पशरधान करणाऱ्या माणसाचे व सुवाशसक साबण वापरून आपले शरीर स्वच्छ ठेवणाऱ्या 
माणसाचे मनही स्वच्छ व शनष्ट्कलुंक असाव ेअशी आपली अपेक्षा असते. 

 
साबणाच्या खपावरून सुंस्कृतीचा दिा अिमावण्यामध्ये हाच अथग अशभपे्रत असला पाशहिे. परुंतु 

सर्ळीकडे पाहाव ेतो स्वाथग, असूया, दे्वष, अुंधश्रद्धा वर्ैरे दोषाुंपासून पुष्ट्कळ साबण खचगणाऱ्या लोकाुंची मने 
मुक्त नाहीत, हे पाहून माि मन शखन्न झाल्याशशवाय राहात नाही. म्हणनू तर ही साबणी सुंस्कृती केवळ 
शरीराची सुसुंस्कृती तर नाही ना, असा सुंभ्रम शनमाण होतो. मनाचा सुसुंस्कृतपणा नसेल तर केवळ बाह्य 
स्वच्छतेचे महत्त्व शकती माफक आहे, नाही का! 
 

नाही णनममल जीवन । 
काय किील साबि ॥ 

 

ह्या सुंतवचनामध्ये हाच अथग अशभपे्रत नसेल ना! 
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पणिणशष्टे  
१ : मान्द्यताप्राप्त घटक द्रव्याचंी प्रमािे 

 
भारतीय मानक सुंस्थे (ISI) कडून मान्यता शमळशवण्यासाठी ठरशवण्यात आलेली घटक द्रव्याुंची 

प्रमाणे पुढील कोष्टके– १, २, ३, ह्या मध्ये शदलेली आहेत. आल्कोहोलमध्ये अद्रावणीय द्रव्ये ही मुख्यतः 
फॉस्फेट, सल्फेट, शसशलकेट यासारखी अकाबगनी द्रव्ये असतात. ह्या कोष्टकाुंत शदलेली प्रमाणे एकूण 
साबण-विनामधील शकेडा प्रमाण दाखशवतात. घटकाुंच्या कमाल सकवा शकमान मयादा शदलेल्या आहेत. 
 

कोष्टक क्र. १ : प्रसाधनी साबि (Toilet Soap) 

घटक 
प्रसाधना साबि 

साधा पािदशमक द्रवरूप 

१. एकूण तैल व रोशझन आम्ले (शकमान) ७८ ६० – 

२. रोशझन आम्ले (कमाल) ३ १५ – 

३. मुक्त दाहक अल्क (सोशडअम् हायड्रॉक्साइड मानल्यास) (कमाल) ०·५ – – 
४. मुक्त तैल आम्ले (कमाल) ०·०५ ०·०५ – 

५. क्लोराइड द्रव्ये (मीठ मानल्यास) (कमाल) १·० – ०·०५ 

६. अल्कोहोलमध्ये अद्रावणीय घटक (कमाल) २·० – ०·५ 
७. पाण्यामध्ये अद्रावणीय घटक (कमाल) – ०·५ – 

८. आद्रगता व बाष्ट्पनशील द्रव्ये १०५° सेला (कमाल) – २०·० – 

९. एकूण तैल घटक (शकमान) – – १५·०० 
 

कोष्टक क्र. २ : बाजािी संशले्णषत णनममलक घिगुती व औद्योणगक वापिासाठी 

घटक 
घिगुती 

वापिासाठी 
औद्योणगक िेत्रात वापि 

पूड पेस्ट द्रवरूप 

१. आद्रगता व बाष्ट्पनशील घटक (१०५° से. ला) (कमाल) १५ ८ – – 

२. शियाशील घटक (शकमान) १८ ४० ३० २० 

३. आल्कोहोलमध्ये अद्रावणीय घटक (कमाल) ७० ५० १० ५ 
४. फॉस्फेटचे (सोशडअम् पॉशलफॉस्फेट मानून) 

आल्कोहोलमधील अद्रावणीय घटकाुंमध्ये शकेडा 
प्रमाण (शकमान) 

४० – – – 

५. शनमगलक नसलेली काबगनी द्रव्ये (कमाल) १·० १·० ०·७५ ०·५ 

६. पाण्यामध्ये अद्रावणीय घटक (कमाल) ०·५ ०·५ ०·५ – 
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कोष्टक ि  .३ . : कपडे धुण्याचे साबण 

घटक 
शुद्ध पूिकयुक्त भिताडीचा 

प्रत १ प्रत २ प्रत १ प्रत २ प्रत १ प्रत २ 

१. एकूण तैल व रोशझन आम्ले 
)शकमान(  

६६ ६१ ६१ ५२ ४२ ३८ 

२. रोशझन आम्ले )कमाल(  १७ १५ १५ १७ १४ १० 

३. मुक्त दाहक अल्क )सोशडअम् 
हायड्रॉक्साइड मानून )कमाल(  

० ·१  ० ·१  ० ·१  ० ·२  ० ·२  ० ·२  

४. मुक्त तैल आम्ले )कमाल(  ० ·६  ० ·५५  ० ·५  ० ·४  ० ·८  १ ·०  

५. क्लोराइड )मीठ मानल्यास 
कमाल(  

१ ·०  १ ·०  १ ·०  १ ·०  २ ·०  ३ ·०  

६. आल्कोहोलमध्ये अद्रावणीय घटक 
)कमाल(  

२ ·५  २ ·५  १२ ·०  १५ ·०  – – 

७. पाण्यामध्ये अद्रावणीय घटक 
(कमाल) 

– – ० ·५  १ ·०  २ ·०  ५ ·०  

८. आद्रगता व बाष्ट्पनशील द्रव्ये )१०५ °
से .ला) (कमाल(  

– – – – – – 
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२ : कॉस्स्टक द्राविाचें जडत्व 
 
कोणत्याही द्रावणात दर शलटरमध्ये शकती सकवा शकेडा शकती प्रमाणात कॉस्स्टक आल्कली आहेत 

हे ‘बॉमे’ आशण ‘ट् वाडेल’ ह्या पशरमाणामध्ये दाखशवणारे हे कोष्टक: 
 

कोष्टक क्र  .४  

बॉमे ट् वाडेल पाणी = १ ·० 
िडत्व 

कॉस्स्टक 
पोटॅश % 

कॉस्स्टक 
सोडा % 

दर शलटर द्रावणात 
कॉस्स्टक सोडा -गॅ्रम्स  

१ १ ·४  १ ·००७  ० ·९  ० ·६५  ७ ·०  

११ १६ ·६  १ ·०८३  १० ·१  ७ ·५००  ८१ ·०  

१२ १८ ·२  १ ·०९१  १० ·९  ८ ·२००  ९० ·०  

१३ २० ·०  १ ·१००  १२ ·०  ८ ·९००  ९८ ·६  

१४ २१ ·६  १ ·१०८  १२ ·९  ९ ·७७  १०६ ·७  

१५ २३ ·२  १ ·११६  १३ ·८  १० ·२१  ११४ ·०  

१६ २५ ·०  १ ·१२५  १४ ·८  ११ ·१०  १२३.८ 
१७ २६ ·८  १ ·१३४  १५ ·७  ११ ·९३  १३५ ·०  

१८ २८ ·४  १ ·१४२  १६ ·५  १२ ·५५  १४३ ·०  

१९ ३० ·४  १ ·१५२  १७ ·६  १३ ·५०  १५६ ·०  

२० ३२ ·४  १ ·१६२  १८ ·६  १४ ·४०  १७० ·०  

२१ ३४ ·२  १ ·१७१  १९ ·५  १५ ·१०  १७७ ·०  

२२ ३६ ·०  १ ·१८०  २० ·५  १६ ·१४  १९० ·४  

२३ ३८ ·०  १ ·१९०  २१ ·४  १६ ·७९  १९९ ·४  

२४ ४० ·०  १ ·२००  २२ ·४  १७ ·६३  २१२ ·२  

२५ ४२ ·०  १ ·२१०  २३ ·३  १८ ·६१  २२५ ·२  

२६ ४४ ·०  १ ·२२०  २४ ·२  १९ ·६१  २३९ ·२  

२७ ४६ ·२  १ ·२३१  २५ ·१  २० ·६  २५७ ·०  

२८ ४८ ·२  १ ·२४१  २६ ·१  २१ ·५५  २६८ ·०  

२९ ५० ·४  १ ·२५२  २७ ·०  २२ ·७०  २८३ ·०  

३० ५२ ·६  १ ·२६३  २८ ·०  २३ ·८०  २९९ ·०  

३१ ५४ ·८  १ ·२७४  २८ ·९  २४ ·७६  ३१२ ·०  

३२ ५७ ·०  १ ·२८५  २९ ·८  २५ ·७५  ३३१ ·०  

३३ ५९ ·४  १ ·२९७  ३० ·७  २६ ·७५  ३४८ ·०  

३४ ६१ ·६  १ ·३०८  ३१ ·८  २७ ·९१  ३६५ ·०  
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३५ ६४ ·०  १ ·३२०  ३२ ·७  २९ ·१६  ३८४ ·९  

३६ ६६ ·४  १ ·३३२  ३३ ·७  ३० ·२६  ४०३ ·०  

३७ ६९ ·०  १ ·३४५  ३४ ·९  ३१ ·४९  ४२३ ·२  

३८ ७१ ·४  १ ·३७५  ३५ ·९  ३४ ·३८  ४६४ ·५  

३९ ७४ ·०  १ ·३७०  ३६ ·९  ३३ ·९०  ४७३ ·०  

४० ७६ ·६  १ ·३८३  ३७ ·८  ३५ ·२०  ४८५ ·०  

४१२ ८० ·०  १ ·४००  ३९ ·१९  ३६ ·७२  ५१४ ·०  
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३ : णनममलकणवषयी काही इगं्रजी संज्ञा व त्याचें स्पष्टीकिि 
 
Aliphatic hydrocarbon (ॲशलफॅशटक हायड्रोकाबगन): ह्या प्रकारच्या हायड्रोकाबगन रेणूमध्ये 

काबगन व हायड्रोिन ह्या अणूुंच्या CH₂ ह्या र्टाची रचना सरल सकवा शाखायुक्त अशी असते. ह्या प्रकारच्या 
द्रव्यामध्ये पॅराशफन ऑइल, ऑशलशफन ह्याुंचा समावशे होतो. परुंतु वलययुक्त अशा ॲरोमशॅटक हायड्रोकाबगन 
प्रकाराहून हा शभन्न आहे. 
 

Alkyl radical (आस्ल्कल रॅशडकल): आस्ल्कल मूलक: एक सुंयुिी हायड्रोकाबगन मूलक. हे मूलक 
मुख्यतः पॅराशफन श्रेणीतील असून त्याुंचे सवगसाधारण सूि CnH₂n+१ असे आहे. उदा. CH₃ शमशथल C₂ H₅ 
इशथल. 
 

Alkylation (आस्ल्कलेशन)– आस्ल्कलीकरण: ही एक प्रशिया असून त्यामध्ये सशाख, 
शृुंखलायुक्त सकवा वलययुक्त हायड्रोकाबगन द्रव्ये, ह्याुंचा असुंतृप्त हायड्रोकाबगन बरोबर उत्पे्ररकाच्या 
साहाय्याने सुंयोर् होतो. बेस्न्झन व इशथशलन ह्याुंच्या सुंयोर्ाने इशथल बसे्न्झन तयार होते. 
 

Aromatic (ॲरोमशॅटक): हायड्रोकाबगन द्रव्याुंचा एक वर्ग. ह्या वर्ातील प्रारुंभ द्रव्य बेस्न्झन. 
ॲरोमशॅटक म्हणिे र्ुंधयुक्त. ह्या वर्ातील बऱ्याच द्रव्याुंना वास असतो. बेस्न्झन, टालुइन, झायशलन ही द्रव्ये 
ह्या वर्ामध्ये प्रमुख आहेत. 
 

Aryl radical (ॲशरल रॅशडकल) ॲशरल मूलक. ॲरोमशॅटक सुंयुर्ापासून शमळणारे मलूक म्हणिेच 
अणुर्ट. उदा. C₆ H₅ फेशनल. 
 

Base (बेस) = अम्लारी. आम्लाशी अशभशिया होऊन फक्त क्षार द्रव्ये व पाणी ह्याुंची शनर्ममती होते. 
 
Catalyst (कॅटॅशलस्ट) = उत्पे्ररक. रासायशनक अशभशियेचा वरे् वाढशवण्यासाठी बाहेरून 

घातलेला पदाथग. अशभशिया झाल्यावर उत्पे्ररकामध्ये काहीच रासायशनक फेरफार न होता तो िशाचा 
तसाच राहातो. उत्पे्ररक हे वैशशष्ट्यपूणग असतात. एका अशभशियेमध्ये उपयुक्त ठरलेला उत्पे्ररक दुसऱ्या 
अशभशियेसाठी उपयोर्ी पडत नाही. 

 
Detergent (शडटि ट) = शनमगलक. 
पृष्ठीय शियाशीलतेमुळे स्वच्छ करणारे द्रव्य. 
 
Distillation (शडस्स्टलेशन) = ऊध्वगपातन. द्रवपदाथांचे प्रथम बाष्ट्पीकरण, नुंतर बाष्ट्पाचे सुंघनन, 

व सुंघनन झालेले द्रव्य वरे्ळे करण्याची प्रशिया. बाष्ट्पनशील द्रव्ये ही अबाष्ट्पनशील द्रव्याुंपासून वरे्ळी 
करण्याची प्रशिया. 

 
Double decomposition (डबल शडकम्पोशझशन) = अन्योन्य अपघटन. 
दोन सुंयुर्ाुंमध्ये अशभशिया होऊन मूळ सुंयुर्ाचे अपघटन होते आशण दोन नवीन सुंयुरे् बनतात.  
उदा. NaCI + Ag NO₃ = AgCI + Na No₃. 
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Emulsion (इमल्शन)= पायस. एकमेकाुंमध्ये न शमसळणाऱ्या दोन द्रवाुंपकी एकाचे दुसऱ्यामध्ये 
सूक्ष्म कणाच्या स्वरूपामध्ये पसरणे. उदा. तेल पाण्यामध्ये सकवा पाणी तेलामध्ये असे दोन्ही प्रकारचे पायस 
शक्य असतात. ह्या कामी साबणाचे कायग मध्यस्थासारखे असते. 
 

Enzyme (एन्झाइम्)=शवकर. शरीरामध्ये सिीव पेशीकडून तयार होणारी द्रव्ये. ह्या द्रव्याुंचा 
रासायशनक अशभशिया घडवनू आणण्यासाठी उत्पे्ररक म्हणून उपयोर् होतो. एन्झाइम् द्रव्ये ही वैशशष्ट्यपूणग 
असतात. एका अशभशियेमध्ये उपयोर्ी पडणारे एन्झाइम् दुसऱ्या अशभशियेसाठी उपयुक्त नसतात. उदा. 
डायस्टेि (Diastase) ह्यामुळे स्टाचगचे माल्टोिमध्ये रूपाुंतर होते. 
 

Ester (एस्टर) काबगनी आम्ले व आल्कोहोल ह्याुंचा रासायशनक सुंयुर् झाल्याने तयार होणारे द्रव्य. 
उदा. इशथल आल्कोहोल व ॲसेशटक आम्ल ह्याुंपासून इशथल ॲशसटेट हा एस्टर तयार होतो. एस्टर ह्या 
वर्ातील काही द्रव्ये सुवाशसक असतात. वनस्पतीिन्य आशण प्राशणि तेले ही एस्टर ह्या वर्ामध्ये मोडतात. 
 

Ether (इथर) आल्कोहोलमधील हायड्रॉस्क्सल (OH) र्टातील हायड्रोिनच्या िार्ी आस्ल्कल 
र्ट समाशवष्ट झाल्याने बनलेला सुंयुर्. असे सुंयुर् बाष्ट्पनशील असून त्याुंचा द्रावक हा एक उपयोर् आहे. 

 
Fractional Distillation (फॅ्रक्शनल शडस्स्टलेशन) = प्रभािी ऊध्वगपातन शनरशनराळे उत्कलनाुंक 

असणाऱ्या द्रव्याुंच्या शमश्रणाचे प्रभािीकरण तुंि. ह्यासाठी प्रत्येक द्रव्याच्या उत्कलनाुंकावर त्या त्या 
द्रव्याच्या तयार होणाऱ्या बाष्ट्पाचे शनरशनराळे सुंघनन करून शमश्रणातील द्रव्ये वरे्ळी वरे्ळी काढता येतात. 
 

Glyceride (स्ग्लसराइड). काबगनी आम्लाुंचे स्ग्लसरॉलशी म्हणिेच स्ग्लसरीनशी झालेले एस्टर. 
स्ग्लसराइड द्रव्ये ही मुख्यतः रायस्ग्लसराइड ह्या स्वरूपामध्ये असतात. एका स्ग्लसरॉल रेणूचा तीन तैल 
आम्लाुंच्या रेणूबरोबर सुंयोर् होतो. तेले, मेदे चरबी वर्ैरे ह्या वर्ामध्ये मोडतात. 
 

Hydrocarbon (हायड्रोकाबगन). हायड्रोिन व काबगन ह्या दोन मलू द्रव्याुंच्या सुंयोर्ाने झालेली 
द्रव्ये. खशनि तेलामध्ये शवशवध हायड्रोकाबगन द्रव्याुंचे शमश्रण असते. 
 

Hydrolysis (हायड्रॉशलशसस) = िल अपघटन. एखाद्या द्रव्याचे पाण्याच्या साहाय्याने होणारे 
अपघटन. ह्या प्रशियेमध्ये पाण्याचे पण अपटन होते. उदा. AB + H₂O = A (OH)+ HB. सौम्य आम्ले 
सकवा सौम्य अल्क ह्याुंच्या क्षाराुंचे पाण्यामध्ये अुंशतः अपघटन होते. तसेच एस्टरचे पाण्याने अपघटन 
होऊन अल्कोहोल व आम्ल ही द्रव्ये बनतात. 

 
Isomerism (आयझोमेशरझम) = समघटकता. 

 
दोन सकवा अशधक काबगनी द्रव्यातील अणूुंचे प्रकार व त्याुंची सुंख्या तेवढीच असली, परुंतु 

सुंयुर्ाच्या रचनेमध्ये फरक झाला तर ते वरे्ळ्या रु्णधमाचे सुंयुर् बनतात. त्या सुंयुर्ामध्ये ‘समघटकता’ 
आहे व ते सुंयुर् समघटकी आहेत असे म्हणतात. 
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Jelly (िेली) = थलथली. काही अद्रावणीय पदाथांचे द्रावणामध्ये सूक्ष्म स्फशटक रूपामध्ये 
प्रकीणगन (dispersion) होते. सूक्ष्म स्फशटकाुंच्या समूहामध्ये द्रावक अडकून राहतो. मर् सवग शमश्रण प्रवाही 
नसते सकवा घट्टही नसते. ते असते थलथलीत. साबणाच्या सूक्ष्म स्फशटक समहूामध्ये पाणी अडकून 
राशहल्याने शमश्रणाचे स्वरूप ‘थलथली’ असे बनते. 

 
Monomer (मानोमर) = एक वाशरक. एकेरी रेणू असणारी द्रव्ये. ह्या उलट बहुवाशरक (पॉशलमर) 

रेणूुंची घडण बऱ्याच एकवाशरक रेणूुंची िोडणी होऊन तयार होते. इशथशलन हा एकवाशरक रेण ूआहे आशण 
त्यापासून पॉशलइशथशलन हा बहुवाशरक रेणू बनतो. 

 
Naphtha (नॅ्था). खशिन तेलाच्या ऊध्वगपातन प्रशियेमध्ये पेरोल शवभार् वरे्ळा झाल्यावर व 

केरोसीन शवभार् सुरू होण्यापूवीचा मधला तेल शवभार्. त्याच्या उत्कलनाुंक मयादा ८०° से. १३०° से. अशी 
असते. 
 

Neutralisation (न्युरलायझेशन) = उदाशसनीकरण. (उदासीन म्हणदे अल्कधमी सकवा 
आम्लधमी नसलेली). आम्लाचे आम्लरु्ण नाहीसे करण्यापुरतेच अल्क द्रव्य त्यामध्ये शमसळणे, सकवा 
अल्काचे रु्ण नाहीसे करण्यापुरतेच आम्ल द्रव्य त्यामध्ये शमसळणे. उदाशसनीकरणाने क्षार द्रव्ये बनतात. 
 

Olefins (ऑशलशफन्स्) = असुंतृप्त हायड्रोकाबगन. 
ह्याुंचे सवगसाधारण सूि CnH₂n असे असते. 

 
Polymerisation (पॉशलमरायझेशन) = बहुवाशरकीकरण. 
एकाच पदाथांच्या दोन सकवा अशधक एकवाशरक रेणूुंचा सुंयोर् होऊन नवीन रेणूचा सुंयुर् बनण्याची 

रासायशनक प्रशिया. नवीन बहुवाशरक रेणू हा मूळच्या रेणूभाराच्या काही पटींने मोठा असतो. 
 

Radical (रॅशडकल)– मूलक, सुंयुर्ाच्या श्रणेीमध्ये आढळणारा अणूर्ट. रासायशनक 
अशभशियाुंमध्ये रेणूमधील हा अणूर्ट न बदलता तसाच राहतो. परुंतु रेणूच्या इतर भार्ामध्ये फेरबदल होऊ 
शकतो. CH₃, C₂H₅, NH₄ हे मूलक आहेत. 
 

Saponification (सपॅॉशनशफकेशन)– साबणीकरण. कोण्त्याही तैलपदाथाचा कॉस्स्टक सोडा 
सकवा अन्य अल्क द्रव्याशी सुंयोर् झाल्याने साबण व स्ग्लसरॉल ही द्रव्ये शमळतात. साबणीकरण दोन 
टप्प्याुंमध्ये होते. प्रथम कॉस्स्टक सोड्ाच्या साहाय्याने तेलाचे अपघटन होऊन स्ग्लसरॉल व तैलआम्ले 
उपलब्ध होतात. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये तैलआम्ले व कॉस्स्टक सोडा ह्याुंच्या उदाशसनीकरण शियेने साबण 
तयार होतो. 

 
Solvent extraction (सॉल्व्हन्ट एक्स्रॅक्शन) = द्रावक शनष्ट्कषगण. द्रावकाच्या साहाय्याने 

पृथक्करण. एकि असलेले सकवा शमसळलेले दोन पदाथग वरे्ळे करण्यासाठी द्रावकाचा उपयोर् करण्याचे 
तुंि. शमश्रणातील कोणत्या तरी एका द्रव्याशी न शमसळणारा पण दुसरे द्रव्य शवरघळवणारा असा द्रावक 
शनवडावा लार्तो. शमश्रणामध्ये द्रावक घालून हे नवीन शमश्रण चाुंर्ले हलशवल्यावर, त्या शमश्रणाचे दोन थर 
होतात. एक थर न शवरघळणाऱ्या द्रव्याचा आशण दुसरा द्रावकामधील दुसऱ्या द्रव्याच्या द्रावणाचा असतो. 
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द्रावकाचा उत्कलनाुंक आत शवरघळलेल्या द्रव्याच्या उत्कलनाुंकापेक्षा बराच कमी असावा लार्तो. त्यामुळे 
तयार झालेल्या द्रावणाचे ऊध्वगपातन केल्यास द्रावकाची वाफ होते व दुसरे द्रव्य मारे् शशल्लक राहते. अशा 
तऱ्हेने शमश्रणातील घटक पथृक होतात. द्रावकाच्या वाफेचे सुंघनन करून शमळालेला द्रावक पुन्हा वापरता 
येतो. त्यामुळे थोडासा द्रावक पुष्ट्कळशा शमश्रणातील घटकाुंची शुद्ध स्वरूपात शवभार्णी करू शकतो. 

 
Surface active agents (सफेस ॲस्क्टव्ह एिुंटस्) = पृष्ठीय शियाकारक. ही द्रव्ये एकाद्या 

द्रवपदाथामध्ये घातल्याने तो द्रवपदाथग पसरणे, त्यामुळे वस्तू शभिणे वर्ैरे रु्णधमग त्या द्रवपदाथामध्ये 
येतात. ह्या द्रव्याुंच्या वर्ामध्ये शनमगलक मोडतात. 

 
Surface tension (सफेस टेन्शन) = पृष्ठीय ताण. शुद्ध पाणी सकवा अन्य द्रवपदाथग ह्याुंचा पृष्ठभार् 

शास्त्रीय दृष्ट्या एक प्रकारच्या ताणाखाली असतो. द्रवपदाथाचा पृष्ठभार् आकुुं चन पावण्याचा प्रयत्न करतो. 
त्यामुळे हा ताण शनमाण होतो. ह्यालाच पृष्ठीय ताण असे म्हणतात. 
 

Synthetic substance (ससथेशटक सबस्टन्स्) = सुंश्लेशषत द्रव्य. 
 

काही मूलद्रव्ये सकवा साधी सामान्य द्रव्ये वापरून रासायशनक प्रयोर्शाळेमध्ये बनशवलेले नवीन 
द्रव्य. म्हणिेच नैसर्मर्क नसलेले. 
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४ : पाणिभाणषक शब्दावली 
 

अकाबगनी – Inorganic. 
अखुंड – Continuous. 
अण ू – Atom. 
अद्रावणीय – Insoluble. 
अधु्वीय – Non Polar. 
अन्योन्य अपघटन – Double Decomposition. 
अन्योन्य शवस्थापन – Double Displacement. 
अपघटन – Decomposition. 
अपघषगक – Abrasive. 
अशभशिया – Reaction. 
अशभशियाकारक – Reagent. 
अम्लारी – Base. 
अल्क – Alkali. 
अल्कधमी – Alkaline. 
असुंतृप्त )असुंपकृ्त(  – Unsaturated. 
आम्ल – Acid. 
आयन – Ion. 
आद्रगक द्रव्ये – Wetting agents. 
ऑस्क्सडीभवन शवरोधी – Anti Oxidant उत्कलन- Boiling. 
उत्कलनाुंक – Boiling Point. 
उत्पे्ररक – Catalyst. 
उदाशसनीकरण – Neutralisation. 
उपउत्पादन – By-product. 
ऊध्वगपातन – Distillation. 
एकवाशरक – Monomer. 
कवची तेले – Nut oils. 
काबगनी सुंयुर् – organic compound. 
कोलायडी माती – Colloidal clay. 
कोशषका – Cell. 
रु्रुत्व – Gravity. 
र्ुंिरोधक – Rustproof. 
घनता – Density. 
घाणा – Batch. 
िलअपघटन – Hydrolysis. 
िलपे्रमी – Hydrophilic. 
िलरोधी – Hydrophobic. 
िीव रासायशनक – Bio-chemical. 
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तरकाटा – Hydrometer. 
तृणमारक – Herbicide. 
तैल आम्ल – Fatty acid. 
थलथली – Jelly. 
द्रावक – Solvent. 
द्रावणीयता – Solubility. 
शद्वबुंध – Double bond. 
दुष्ट्फेनीय पाणी – Hard water. 
शनमगलक – Detergent. 
शनष्ट्कषगण – Extraction. 
शनःसरण – Disposal. 
परस्पर पे्ररक – Synchronised. 
पायस – Emulsion. 
पुुंिका – Micelle. 
पूरक द्रव्ये – Builders. 
पूणग उत्कलन – Full boiled. 
पृष्ठशियाशीलकारक – Surface active agents. 
पृष्ठीय ताण – Surface tension. 
प्रकाश शदप्तीकारक – Optical brighteners. 
प्रकीणगकारक – Dispersing agents. 
प्रदूषण – Pollution. 
प्रसाधनी – Cosmetic. 
प्रसाधनी साबण – Toilet soap. 
बाष्ट्प – Vapour. 
बाष्ट्पनशीलता – Volatility. 
बाष्ट्पनशील तेले – Essential oils. 
भरताडीची द्रव्ये – Fillers. 
मध्यम द्रव्ये – Intermediates. 
शमश्र धातू – Alloys. 
मूलक – Radical. 
मेदे – Fats. 
रचनासूि – Structural formula. 
राळ – Resin. 
रेणू – Molecule. 
रेणूभार – Molecular weight. 
रोर्प्रशतबुंधक – Antiseptic. 
वलययुक्त सुंयुर् – Ring compound. 
शवकास – Development. 
शवदु्यतभार – Electric charge. 
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शवरल – Dilute. 
शवश्लेषण – Analysis. 
शीतपद्धती – Cold process. 
शुभ्रतावधगक – Whitening agent. 
समघटकता – Isomerism. 
समीकरण – Equation. 
समशीतोष्ट्ण – Semiboiled. 
सवेक्षण – Survey. 
सरल शृुंखला – Straight chain. 
सशाख शृुंखला – Branched chain. 
साहाय्यक द्रव्ये – Auxilaries. 
साबणीकरण – Saponification. 
साबण मळी – Soap Stock. 
सूि – Formula. 
सुंघनन – Condensation. 
सुंतुशलत – Balanced. 
सुंतृप्त )सुंपकृ्त(  – Saturated. 
सुंयुिा – Valency. 
सुंयुिा पाश – Valency bond. 
सुंयुिा क्षमता – Combining capacity. 
सुंहत – Concentrated. 
सुंश्लेषण – Synthesis. 
सुं  .शन) .सुंश्लशेषत शनमगलक(  – Syndet, (Syntheetic detergent) 
स्स्थरीकारक – Fixative. 
हायड्रोिनीकृत तेले – Hydrogenated Oils. 
क्षपणक – Reducing agent. 
क्षपणरोधक – Corrosion resistant. 
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५ : काही संदभम गं्रि 
 

1) Modern soap and Detergent Indnstry 
By G. Martin. 

2) Soaps and their Chemistry and Technology, 
By J. G. Kane. 

3) Surface Active Agents, 
By A. M. Schwartz and J. W. perry. 

4) Fats, Oils and Waxes, 
By P. Tooley. 

5) Synthetic Detergents, 
By Davidson and Milwitsky. 

6) Surface Activity. 
By J. L. Mallet; B. C. Bellie, M. Black. 

7) Surface Active Chemicals, 
By H. E. Garnett. 

8) Tree borne Oil seeds, 
By Khadi and Village Industries Commission. 

9) Chemical Age Special Issue. 
May 1971. 

10) साबण तयार करण्याचा धुंदा. 
ले  .श्री .ना .बेहेरे.  

11) तेले व मेदे  ,भार् १  ला. 
ले  .नरहरी र्ुंर्ाराम मर्र.  
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