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SOAP - Part I-a 
 
 Soap is a salt of a fatty acid, with metals or amines, resulting from the 
process of saponification. How general, soap is made up by: 1. which fats and 
oils; 2. neutralization of fatty acids with alkanes. It presents a brief history of 
soap, to obtain and use it. It details the Aleppo soap, black soap and soap RIF. 
The company Colgate-Palmolive, a multinational company of consumer 
products based on production, distribution and provision of household, health 
care and personal products (soaps, detergents, toothpaste, tooth brushes), 
represents a model for soap. Under the "Hill", provides veterinary products.   
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 1. Generalități 
 
 SĂPUNUL (lat. sapo, saponis) s. n. este o sare a unui acid 
gras, cu metale sau amine, rezultată în urma procesului de 
saponificare. Săpunurile sunt caracterizate prin faptul că soluțiile lor în 
apă sau în solvenți organici au proprietăți coloidale. Săpunul menajer 
(de rufe sau de toaletă) solubil în apă, se obține prin tratarea grăsimilor 
sau a acizilor grași cu hidroxid de sodiu sau de potasiu, la care se 
adaugă unele ingrediente (coloranți, parfumuri etc.). Săpunurile altor 
metale decât sodiul și potasiul (exemplu, litiu, calciu, aluminiu, zinc etc.) 
sunt insolubile în apă și se utilizează la fabricarea unsorilor consistente, 
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ca adaosuri la prelucrarea unor materiale plastice etc. Săpunul 
medicinal este săpunul preparat din uleiuri vegetale și hidroxid de sodiu 
sau de potasiu, utilizat în prepararea pilulelor laxative, a supozitoarelor, 
în dermatologie etc. 
 
 2. Obținerea săpunului 
 
 Săpunul se obține prin: 
 1. Saponificarea grăsimilor și a uleiurilor. Acesta este cel mai 
întâlnit proces. Această metodă implică încălzirea grăsimilor și a 
uleiurilor și adăugarea unui alcan lichid pentru a produce săpunul. Se 
adăugă de asemenea apa și glicerina. Principala reacție chimică a 
gliceridelor este hidroliza bazică care reprezintă o proprietate 
importantă a esterilor. Astfel, prin hidroliza bazică a dipalmitostearinei, 
rezultă glicerina, palmitat de sodiu și stearat de sodiu. Amestecul de 
săruri de sodiu al acizilor grași, obținut prin hidroliza bazică a 
grăsimilor, reprezintă săpunul. De aceea hidroliza bazică a grăsimilor se 
numește și saponificare. 
 2. Neutralizarea acizilor grași cu alcani. Grăsimile și uleiurile 
sunt hidrolizate pentru a obține acizi grași și glicerină. Acizii grași se 
purifică prin distilare și se neutralizează cu un alcan pentru a obține 
săpun și apă. Când se folosește hidroxid de sodiu se formează săpun 
"tare", iar când se folosește hidroxid de potasiu se formează creme sau 
săpunuri lichide.  
 Principalele surse de săpun sunt grăsimile animale și vegetale. 
Consumul mare de săpun a impus și găsirea altor surse de acizi grași 
decât grăsimile animale. Astfel o parte din acizii grași utilizați la 
obținerea săpunului se obțin prin oxidarea alcanilor superiori din țiței. 
Oxidarea se face suflând aer în parafina topită la 80-1200 0C în 
prezența unor catalizatori (săruri de mangan). Acizii formați se separă 
de parafina nereacționată și se purifică. 
 În mod obișnuit,  fabricarea săpunului se face prin încălzirea 
grăsimii, obținându-se o emulsie. După formarea săpunului viteza de 
reacție crește brusc deoarece săpunul topit este un bun dizolvant 
pentru grăsime și pentru hidroxidul de sodiu. Produsul obținut conține 
glicerina rezultată din reacția de saponificare și apă. Săpunul are 
următoarea formulă generală, reacționând conform ecuației: 
 

− + − +− ⇔ − +R COO Na R COO Na , 

în prezența H2O. 
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 Prima acoladă se numește parte hidrocarbonată, sau 
nepolară și reprezintă partea hidrofobă a săpunului, iar a doua 
acoladă se numește parte polară și reprezintă partea hidrofilă a 
săpunului. 
 Datorită prezenței celor două părți net distincte în moleculă, 
săpunul are proprietăți tensioactive (modifică tensiunea superficială 
dintre faza apoasă și cea organică). Din acest motiv, săpunul are 
acțiune de spălare. Săpunurile de sodiu se folosesc ca agenți de 
spălare, iar săpunurile de calciu, mangan, aluminiu, bariu, se folosesc 
pentru prepararea unsorilor consistente și a pastelor adezive. 
 
 3. Scurt istoric 
 
 Istoria săpunului este încărcată de mituri și de legende care pot 
fi sau nu adevărate. Istoria săpunului este strâns legată de istoria 
civilizației noastre, ambele avându-și originile în Semiluna Fertilă 
(leagănul civilizației, spațiul dintre Tigru și Eufrat, spații care acum sunt 
numite Israel, Liban, Siria, Turcia, Irak, Iran și Iordania). 
 Se spune că băi private ar fi existat, pe malurile Indului, încă de 
acum 3000 de ani. Un mileniu mai târziu, în Mesopotamia, existau vane 
de baie zidite, cu canalizare și podea hidroizolată. Cea mai veche 
dovadă arheologică despre existenta săpunului datează din 2800 î.Hr. 
și provine din vechiul Babilon. În timpul excavării rămășițelor 
Babilonului a fost găsită o substanță asemănătoare săpunului, fiind 
depozitată în vase cilindrice confecționate din lut. Inscripțiile de pe 
aceste vase descriu procesul de producție al acesteia, dar nu se 
refereau și la scopul său. Inscripțiile arheologice spun că prima formă 
de săpun a fost obținută prin amestecarea unturii topite cu cenușă, iar 
alte documente vorbesc despre un săpun care se fabrica din 
combinația uleiurilor animale și vegetale cu anumite săruri. Acest săpun 
era utilizat atât pentru spălat, dar și pentru tratarea bolilor de piele.  

Parte  hidrocarbonată/nepolară 
Partea hidrofobă a săpunului 

Parte polară 
Partea hidrofilă a 

săpunului 

Exemplu de săpun 
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 Un document egiptean din domeniul medicinii, datând din 1500 
î.Hr., cunoscut sub numele de Papirulus lui Ebers, descrie o substanță 
asemănătoare săpunului, realizată prin combinarea uleiurilor cu 
anumite săruri alcaline și folosită pentru spălat și tratarea unor boli ale 
pielii. 
 Având deja niște cunoștințe de chimie, sumerienii au dizolvat 
cenușa rezultată din plantele arse, având o mare concentrație de 
potasiu în apă, creând astfel o substanță alcalină, o bază. Următorul 
pas în dezvoltarea săpunului a fost adăugarea de grăsimi, grăsimile 
disponibile fiind tot cele din plante. Astfel sumerienii au creat primul tip 

de săpun. Într-un mic oraș din 
Mesopotamia, Tello, s-a găsit o 
rețetă pentru un astfel de săpun, 
veche de 4400 de ani, aceasta fiind 
prima atestare scrisă a existenței 
săpunului. Din zona culturală 
sumeriană, informația a ajuns și în 
Egipt și Grecia. În Egipt, se folosea 
un fel de sodă (carbonat de sodiu) ca 
agent de spălare. Această sodă se 
extrăgea din zone cu foste lacuri 
sărate sau din procesul de ardere ale 
unor plante ce conțin sare (NaCl). 
Evident, pe lângă carbonatul de 
sodiu, această cenușă conținea și 
potasiu. Un papirus vechi de 2600 de 
ani conține dovezi că grăsimi și 
uleiuri erau amestecate cu cenușă și 
fierte laolaltă. 
 Există un mit conform căruia 
săpunul își ia numele de la Muntele 
Sapo, din imperiul Roman, unde 
pare-se aveau loc sacrificii de 
animale, iar resturile erau arse și 
oferite zeilor. Nu există o dovadă că 
ar fi existat un munte numit Sapo în 

Imperiul Roman. Numele latin sapo înseamnă pur și simplu săpun, și 
pare să vină de la un nume dintr-o limbă veche germanică dat 
săpunului, sau de la cuvântul sebum, însemnând, în latină, 
untură/grăsime animală. 

 

Fig. 1 Pliniu cel Bătrân - Historia 
Naturalis, una dintre cele mai 

remarcabile lucrări de acest gen 
din Antichitate 
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 Pliniu cel Bătrân - Gaius Plinius Secundus (23-79), una dintre 
personalităţile cele mai de seamă ale epocii sale, militar de carieră, 
prieten şi apropiat al împăratului Vespasian, vorbește în Historia 
Naturalis – figura 1 (una dintre cele mai remarcabile lucrări de acest 
gen din Antichitate) despre manufacturarea săpunului din grăsime și 
cenușă, dar singura utilitate pe care o menționează e ca pomadă 
pentru păr (bărbații gali și cei din popoarele germanice o foloseau mai 
des decât femeile). În primul secol d.Hr., Areteu din Cappadocia un 
celebru medic grec antic, menționează că galii foloseau pentru a se 
spăla săpun în formă de bile rotunde. Romanii, însă, nu-l foloseau în 
acest scop. În schimb, se ungeau cu ulei de măsline și nisip foarte fin, 
pe care apoi le îndepărtau cu un fel de spatulă (un mic instrument de 
metal, curbat) numită “strigil”. Pentru romani, activitatea de a face baie 
era una socială, băile romane fiind foarte răspândite pe întreg teritoriul 
Imperiului. La sfârșitul zilei romanii se adunau la băi — cei mai bogați 
aveau băile lor unde își invitau și prietenii, restul mergeau la băile 
publice, se spălau și apoi serveau masa. Romanii aveau un fel de 
spălătorii pentru haine, unde muncitorii-spălători “săreau și dansau” pe 
hainele aflate în mari vase de teracotă. Mediul nu era unul foarte 
sănătos, spălătorii având de a face cu diverse tipuri de detergent, de la 
“creta fullonica” – un anumit tip de pământ care ajuta la îndepărtarea 
grăsimii până la sulf, ars sub niște grătare de lemn deasupra căruia 
erau întinse hainele și chiar urină (folosită ca înălbitor), colectată din 
urinalele publice. Carbonatul de amoniu conținut de urină în urma 
fermentării este alcalin și ajută la îndepărtarea grăsimilor și se pare că 
era folosită într-o perioadă când cenușa nu era disponibilă, din cauza 
crizei de lemn în care se afla imperiul roman. Abia în anul 300 d.Hr. 
alchimistul grec Zosimos din Panopolis scrie rețeta de săpun pe bază 
de sodă și grăsimi și recomandă folosirea săpunului pentru a elimina 
murdăria de pe corp și haine. 
 După declinul Imperiului Roman, spălatul în Europa nu a mai 
fost atât de popular, și așa a rămas timp de secole. În Europa Evului 
Mediu și Renaștere, până prin secolul al 19-lea, săpunul era un produs 
de lux, folosit doar de către oamenii cu stare, ceea ce explică parțial 
modul rapid de răspândire a bolilor în cadrul populației de rând din 
acea perioadă. Hainele erau spălate doar la câteva luni, sistemul de 
canalizare lăsa de dorit, factorii patogeni erau la ei acasă. 
 Dacă e să luăm în considerare ce a scris istoricul medieval 
Lynn Thorndike, oamenii din Evul Mediu se spălau mai des decât în 
secolul al 19-lea. Gradul de igienă personală era diferit și în funcție de 
zonă. În țările mediteraneene, chiar și după decăderea Imperiului 
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Roman, oamenii au păstrat obiceiul de a face baie, spre deosebire de 
nordici care considerau spălatul și îngrijirea corpului ca fiind un act 
împotriva naturii (după cum scrie un călugăr din secolul al 9-lea) 
Spălatul a fost înlocuit, la un moment dat, de folosirea parfumului și a 
saunei, din cauza ideii că apa ar răspândi boli (lucru adevărat, dar mai 
degrabă când apa este băută, nu prin aplicarea ei pe piele, și doar 
dacă apa conține patogeni). Regele Louis XIII-lea a făcut prima baie la 
vârsta de șapte ani, iar Louis al XIV-lea făcea baie doar când îi era 
recomandată ca și tratament. În mijlocul secolului al 17-lea, hainele 
erau pudrate cu un praf parfumat care masca mirosurile neplăcute, fapt 
ce i-a determinat pe nobili să-și schimbe mai rar hainele. 
 De-abia înspre sfârșitul Renașterii, când medicina a avansat și 
doctorii au făcut legătura mai precisă între boli și lipsa de igienă, a 
redevenit la modă spălatul. Unii doctori recomandau chiar băi regulate. 
Mirosul corporal era din ce în ce mai puțin tolerat, și băile publice au 
redevenit la modă. Atât de populare erau încât oamenii înstăriți își 
invitau musafirii la baie, în semn de  ospitalitate, iar băile erau urmate 
de mese bogate și concerte. 
 Orientul Mijlociu. Într-un alt colț de lume un pic mai îndepărtat, 
spălatul era la loc de cinste pe tot parcursul Evului mediu și al 
Renașterii. Spălatul avea implicații spirituale, de purificare, motiv pentru 
care băile arabe/turcești erau inițial anexate moscheilor. Înainte ca 
arabii să întâlnească băile romane în Siria și cucerirea Alexandriei, în 
Egipt, ei făceau baie doar cu apă rece și niciodată în căzi, pentru a nu 
se spăla în propria murdărie. Dar, înțelegând plăcerea de a face baie în 
apă caldă, au adoptat ideea de baie romană,  pe care au adaptat-o 
viziunii lor și au transformat-o în ceva ce acum face parte din cultura 
musulmană: hamam-ul. Acesta combină moștenirea băilor romane, 
curățarea rituală, băile cu aburi specifice Turciei și respectul pentru 
apă.  
 Pe lângă hamam-urile anexate moscheilor și refolosirea băilor 
romane, arabii au construit mai multe băi răsfirate în diferite părți ale 
orașelor, creând spații plăcute și relaxante la care toată lumea să aibă 
acces, atât femei cât și bărbați (dar nu deodată), asemănătoare cu spa-
urile de astăzi1.  

1 Băile turcești au păstrat cele trei încăperi interconectate de la băile romane: prima-
sıcaklık (sau hararet - echivalentă caldarium-ului roman) – încăperea fierbinte. Aici se 
făceau băi de abur și masaje exfoliante, într-un mediu relaxant, cu o lumină difuză creată 
de ferestrele mici de sticlă. A doua – încăperea caldă, în care făceau baie cu săpun și a 
treia încăpere, șisoğukluk – frigidarium - sala rece: o încăpere răcoroasă  în care 
vizitatorii se îmbracă și beau ceai înainte de a pleca. 
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 În țările arabe săpunul a fost manufacturat constant, de mii de 
ani, folosindu-se uleiul de măsline, ce se găsea din belșug și cenușa 
unor plante numite barilla (Salsola soda, Salsola kali), foarte bogată în 

sodiu și potasiu (planta e 
rezistentă la apa salină, crește 
pe malul mării și absoarbe mult 
mai mult sodiu decât alte 
plante).  
 Săpunul Nabulsi (pro-
dus pe lângă orașul Nablus, 
Palestina), este făcut în aceeași 
manieră de peste un mileniu, 
folosind doar ulei de măsline 
extravirgin, apă și un compus al 
sodiului. În secolul X-lea era 
deja exportat în restul țărilor 
arabe și Europa. 
 Se pare că femeile 
palestiniene aveau obiceiul 
vechi de peste un mileniu de a 
păstra o parte din recolta de ulei 
de măsline pentru obținerea 
săpunului. Tradițional, femeile 
mai în vârstă produceau 
săpunul din uleiul de măsline 
rămas din anul precedent, după 
ce noul ulei de măsline era 
presat pentru consumul în 

bucătăria familiei. Producția de ulei de măsline din zonă era foarte 
mare, ceea ce a permis ca producerea săpunului să se transforme în 
afacere și artă.  În secolul al 14-lea, săpunul Nabulsi era dus de beduini 
în Egipt, Damasc, dar și în Țările Mediteraneene, pe unde a pătruns în 
Europa. Sabon nabulsi a devenit săpunul preferat al Reginei Elisabeta 
a Angliei. 
 Referindu-ne la Europa, în secolul al 6-lea, în Napoli, săpunarii 
aveau deja o breaslă a lor, iar în secolul al 8-lea manufacturarea de 
săpun era o activitate bine cunoscută în Italia și Spania, iar mai apoi, în 
secolul al 14-lea, un săpun deosebit se făcea deja în Provence, Franța 
– săpunul de Marsilia. Totuși, în mare parte, în Franța săpunul făcut era 
din seu de capră. În secolul al 17-lea a fost inaugurată prima fabrică de 
săpun din Franța, la Toulon, fabrică ce a avut un succes 

 
 
Fig. 2 Săpun Nablus stivuit, fotografie 

din 1920, imagine: Wikipedia, 
American Colony (Jerusalem) 
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imediat.  Desigur că Marsilia a fost cel mai important centru pentru 
fabricarea săpunului, iar cererea a devenit atât de mare, încât 
fabricanții de săpun au fost nevoiți să importe ulei de măsline din 
întregul bazin mediteranean. Deși se făcea săpun și în Anglia și alte țări 
nordice (de fapt săpun de rufe se făcea în gospodăriile din toată 
Europa și mai apoi în America, dar acum vorbim deja de săpunul 
pentru corp), în aceste țări săpunul nu era atât de fin ca cel din țările 
sudice, deoarece se foloseau grăsimi animale (în special de capră și 
vită, iar în țările nordice se folosea chiar și grăsime de pește). Pentru că 
toate aceste grăsimi erau mai puțin nutritive pentru piele decât cele din 
ulei de măsline, producătorii din țările sudice au avut un mare start în 
producerea săpunului de calitate pentru Europa. 
 Se consideră că săpunul vegetal, din ulei de măsline, a fost 
adoptat în sudul Europei după invazia maurilor, veniți din țări arabe. La 
începutul secolului al 8-lea (anul 711) o armată maură din Africa de 
nord a invadat Spania creștină vizigotă, maurii ajungând în Peninsula 
Iberică, și, într-o campanie de opt ani, au adus cea mai mare parte a 
peninsulei sub stăpânire islamică. Din secolul al VIII-lea până în secolul 
al XV-lea, anumite părți ale peninsulei Iberice au fost conduse de mauri 
(în principal berberi și arabi) care au traversat din Africa de Nord. Tot 
pe-atunci producerea de săpun din ulei de măsline a luat amploare în 
Spania (Săpunul de Castilia) și Italia (Napoli, Veneția, Savona). Aceste 
săpunuri nu diferă prea mult în compoziție și mod de preparare 
(prevalează uleiurile vegetale, în special cel de măsline, abundent atât 
în zona arabă cât și în cea mediteraneană și soda obținută din cenușa 
plantelor de pe malul mării, cu o concentrație înaltă de sodiu) de 
săpunurile orientale – Nabusi și cel de Alep (un săpun tare, verde, din 
ulei de măsline și ulei de dafin). 
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