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ВСТУП 

 

Лабораторний практикум з дисципліни "Технологія натуральних ефірних 

олій і синтетичних запашних сполук" розроблено у відповідності до 

навчального плану і робочої програми. Мета навчальної дисципліни – надати 

майбутнім інженерам-технологам спеціалістам, магістрам теоретичні та 

практичні основи добування ефіроолійних та синтезу синтетичних запашних 

сполук. 

Виконуючи лабораторні роботи, студенти повинні закріпити теоретичні 

знання, набуті ними в процесі вивчення теоретичного курсу при 

прослуховуванні лекцій і роботі з підручником. Наряду з цим студенти повинні 

вивчити і набути навичок проведення лабораторних досліджень, методів 

технологічного контролю і розрахунків на всіх стадіях технологічного процесу 

виробництва ефіроолійних та синтезу синтетичних запашних сполук, включно 

підготовку сировини та способи їх отримання. 

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти після 

проходження інструктажу з техніки безпеки і протипожежної безпеки, про що 

робиться відповідний запис у спеціальному журналі. Викладачі, навчально-

допоміжний персонал і студенти повинні знаходитися в лабораторії в халатах. 

Підготовленість студента до виконання лабораторної роботи визначає 

викладач за результатами співбесіди та за наявністю оформленого 

лабораторного журналу. Студент повинен показати знання теоретичних основ 

процесів і методики виконання лабораторної роботи. Після виконання роботи 

студент зобов’язаний показати викладачу одержані продукти та оформлені в 

лабораторному журналі результати і розрахунки. 

Звіт про лабораторну роботу повинен бути написаний розбірливо, 

грамотно, державною мовою і містити такі розділи: 

–  назва роботи; 

–  мета роботи;  

–  хімічний посуд, прилади і реактиви; 

–  порядок виконання роботи; 

–  результати дослідів; 

–  висновки. 

Виконана і оформлена лабораторна робота після захисту оцінюється 

викладачем, про що робиться відповідний запис у лабораторному журналі 

студента і журналі обліку поточної успішності студента (в тому числі і в 

електронному рейтинговому журналі). 
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФІРООЛІЙНОЇ 

СИРОВИНИ 

 

 

Терміни і визначення 

 

Ефіроолійні рослини – рослини, здатні накопичувати духмяні органічні 

сполуки, які використовують для одержання ефірних олій. 

Ефіроолійна сировина – ефіроолійні рослини або їх частини, які містять 

ефірні олії, смолисті речовини і рослинні воски та використовують для їх 

вилучення. 

Ефіроолійна продукція – продукція, одержана з ефіроолійної сировини 

хімічним, фізико-хімічним або механічним способами. 

Трав’яниста ефіроолійна сировина – ефіроолійна сировина, яка являє 

собою листя, надземну частину трав’янистих рослин, молоді гілки деревинних 

ефіроолійних рослин. 

Квіткова ефіроолійна сировина – ефіроолійна сировина, яка являє собою 

квітки, суцвіття, квіткові бутони ефіроолійних рослин. 

Ефірна олія – рідка багатокомпонентна суміш різних духмяних 

органічних сполук, яку одержано з ефіроолійної рослини. 

Ефірна олія сирець – ефірна олія, яку одержано при первинній перегонці 

ефірної олії з водяною парою з сировини. 

Когобаційна ефірна олія – ефірна олія, яку одержано при паровій 

перегонці дистиляційної води, утвореної при декантації ефірної олії при 

первинній перегонці. 

Ректифікаційна ефірна олія – ефірна олія, яку одержано при 

багаторазовому частковому випарюванні рідкої суміші духмяних органічних 

сполук і конденсації утвореної пари. 

Легка ефірна олія – ефірна олія, густина якої менше 1,0 г/см
3
. 

Важка ефірна олія – ефірна олія, густина якої більше 1,0 г/см
3
. 

Стороння волога ефіроолійної сировини – це волога в ефіроолійній 

сировині, яка знаходиться на його поверхні після дощу або у вигляді роси. 

Ефіроолійна домішка даної рослини – це ефіроолійна рослина або її 

частини, які знаходяться в партії ефіроолійної сировини, віднесені до домішок 

даної рослини. 

Ефіроолійна домішка інших рослин – ефіроолійна рослина або її частини, 

які знаходяться в партії ефіроолійної сировини, віднесені до інших видів 

ефіроолійних рослин. 
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Класифікація ефірних олій 

 

 

Ефірні олії в залежності від обробки, показників якості і призначення 

поділяють на марки у відповідності з таблицею 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Марки і призначення ефірних олій 

 

Марка Призначення 

Олія-сирець Для подальшої очистки, облагороджування, а також 

для промислової переробки 

Когобаційна олія Для промислової переробки 

Ректифікаційна олія Для застосування в парфумерно-косметичній, 

харчовій і медичній промисловостях 

 

 

Характеристика ефірних олій 

 

 

Показники якості ефірних олій, отриманих з ефіроолійної, трав’янистої і 

квіткової сировини, повинні відповідати умовам у таблиці 1.2. 

Наявність води в ефірних оліях не допускається. 
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Таблиця 1.2 – Показники якості ефірних олій, одержаних з ефіроолійної, трав’янистої і квіткової сировини 

 

Показники якості 

Найменування ефірної олії 

анісова 

базилікова геранієва лавандова м’ятна 

шавлієва кропова фенхельна 
легка важка 1 сорту 2 сорту первинна 

когоба- 

ційна 
сирець 

ректифі- 

каційна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Густина, г/см
3
 

0,9850 –

0,9900 

0,9588 –

0,9852 

1,0300 –

1,0560 

0,8840 –

0,9000 

0,8840 –

0,9000 

0,8700 –

0,8960 

0,8720 –

0,8950 

0,9000 –

0,9100 

0,9000 –

0,9100 

0,8900 –

0,9400 

0,8700 –

0,9200 

0,9650 –

0,9800 

Показник заломлення 

при 20
0
С 

1,5520 –

1,560- 

1,5140 –

1,5260 

1,5290 –

1,5360 

1,4605 –

1,4690 

1,4610 –

1,4670 

1,4570 –

1,4700 

1,4600 –

1,4700 

1,4576 –

1,4702 

1,4590 –

1,4700 

1,4810 –

1,4900 

1,4810 –

1,4900 

1,5300 –

1,5390 

Кислотне число,  

мг КОН, не більше 
1,0 1,0 1,5 4,0 5,0 1,0 1,0 1,5 0,7 1,5 0,7 1,5 

Ефірне число, мг КОН – – – 85 85 – – – – – – – 

Масова доля, %: 

– вільних спиртів; 

– загальних спиртів 

(вільних і зв’язаних) 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

46,0 

68,0 

 

38,0 

55,0 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

47,0 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

 

– 

– 

Масова доля 

дегідратованих спиртів, 

%, не менше 

– – – – – – – – – 16,0 – – 

Масова доля складних 

ефірів, %, не менше 
– – – – – 38,0 – – – 63,0 – – 

Масова доля фенолів 

(евгенолу), %, не менше 
– 52,0 82,0 – – – – – – – – – 

Масова доля 

карбонільних сполук, %, 

не більше 

– – – 15,0 18,0 12,0 – 33,0 – – 20,0 – 

Масова доля анетолу,  

%, не менше 
80,0 – – – – – – – – – – 60,0 
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Продовження табл. 1.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розчинність (повна) 

одного об’єму олії в 

спирті концентрації: 

90% 

не 

більше 

ніж в 3 

об’ємах 

– – – – – – – – 

не більше 

ніж в 0,5 

об’ємах 

– 

не більше 

ніж в 1 

об’ємах 

85% – – – – – – – – – – 

не 

більше 

ніж в 6 

об’ємах 

– 

75% – – – – – 

не 

більше 

ніж в 3 

об’ємах 

– – – – – – 

70% – – – 

не 

більше 

ніж в 3 

об’ємах 

не 

більше 

ніж в 3 

об’ємах 

– – 

не 

більше 

ніж в 4 

об’ємах 

не 

більше 

ніж в 4 

об’ємах 

– – – 
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2 ВИДИ ПРОБ. ПРАВИЛА ВІДБИРАННЯ ПРОБ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ЕФІРООЛІЙНОЇ СИРОВИНИ 

 

 

Відбір проб для аналізу сировини 

 

Проби насіння, які аналізують у заводських або дослідницьких 

лабораторіях, повинні бути відповідної якості, тобто за всіма хімічними і 

фізіологічними показниками відповідати середньому складу партії, що 

перевіряється. 

Для визначення якості ефіроолійної сировини за органолептичними та 

фізико-хімічними показниками з одиниць продукції, які потрапили до вибірки, 

відбирають точкові проби, з яких формують об’єднану та середню пробу. 

Точкова проба – проба, яка взята одноразово з певної частини 

пакувальної одиниці продукції.  

Точкові проби за масою (об’ємом) повинні бути приблизно рівними. Сума 

всіх точкових проб за масою (об'ємом) повинна бути в 1,5-2,0 рази більше маси 

середньої проби. Для особливо цінної малотоннажної продукції загальна маса 

точкових проб не повинна перевищувати маси, необхідної для аналізу. 

Кількість точкових проб залежить від обсягу сировини. Відбирають по 

одній точковій пробі по всій висоті шару сировини, якщо обсяг її до 1 дм
3
 

включно; по дві точкових проби на глибині 1/3 і 2/3 від верхнього рівня, якщо 

обсяг продукції більш 1 дм
3
, але не перевищує 10 дм

3
; по три точкових проби            

(з верхнього, середнього і нижнього шарів) у всіх випадках, коли обсяг 

продукції понад 10 дм
3
, але не перевищує 300 дм

3
. 

У разі використання тари більшої ємності (резервуари, цистерни та ін.) з 

кожної одиниці відбирають по п'ять точкових проб на відстані від верхнього 

рівня, рівному приблизно: 1) 10% повної глибини; 2) однієї третини повної 

глибини; 3) половині повної глибини; 4) двом третинам повної глибини; 5) 90% 

повної глибини. Якщо відбір проб проводять у полі площею більше 10 га, його 

умовно ділять на ділянки не більше 10 га і з кожної ділянки по діагоналі через 

рівні проміжки відбирають 10 точкових проб. 

Об’єднана проба – проба, складена з серії точкових проб, яка має 

властивості і склад, характерні для всієї партії. 

Середня проба – частина об’єднаної проби, призначеної для проведення 

випробувань. 

Середню пробу продукції виділяють з об'єднаної проби. Середню пробу 

рідкої сировини отримують після ретельного перемішування об'єднаної проби і 

простого скорочення її до маси середньої проби. Середню пробу твердої, 

кристалічної та порошкоподібної сировини отримують шляхом скорочення 

об'єднаної проби методом квартування. Середньою пробою для особливо цінної 

малотоннажної сировини  може служити об'єднана проба. При цьому розмір 

проби і метод її відбору повинні бути узгоджені заздалегідь між зацікавленими 

сторонами. На посуд із середніми пробами прикріплюють етикетки із 

зазначенням: найменування сировини; найменування підприємства-виробника; 
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номера і маси партії; дати, часу і місця (якщо відбір проби проведено в полі) 

відбору проби; прізвища особи, яка відібрала пробу. Одну середню пробу 

використовують для проведення випробувань, другу зберігають на випадок 

розбіжностей в оцінці якості продукції для повторного аналізу. 

 

 

Техніка виконання відбору середньої проби 

 

 

Об’єднану пробу обраної ефіроолійної сировини висипають на рівну, 

чисту поверхню і розмішують за допомогою двох коротких планок зі 

скошеними ребрами.  

Техніка перемішування: сировину розрівнюють у вигляді квадрата, і 

перемішують таким чином, щоб захоплена з протилежних боків квадрата 

ділильними планками в правій і лівій руці сировина, зсипалась у середину, і 

після декількох перемішувань утворився валик. Потім насіння захоплюють з 

кінців валика і також одночасно з обох сторін планками зсипають у середину. 

Таке перемішування проводять 3 рази.  

Після перемішування об’єднану пробу розподіляють рівним шаром у 

вигляді квадрата. Квадрат ділять по діагоналі на чотири трикутники, якщо 

сировиною є квітки, листя, подрібнені рослини; або ділять пополам, якщо 

сировиною є цілі рослини. З двох протилежних трикутників або половинок 

квадрату сировину забирають. При цьому часточки, які розсипалися, ретельно 

збирають і включають до середньої проби. А з двома іншими протилежними 

трикутниками проводять необхідні випробування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Перемішування                                  Діагональне ділення 
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3  СМІТТЄВІ ТА ОЛІЙНІ ДОМІШКИ В ЕФІРООЛІЙНІЙ  

СИРОВИНІ 

 

 

Домішки ефіроолійної сировини поділяють на сміттєві, ефіроолійні даної 

рослини, ефіроолійні інших рослин. Присутність останніх строго обмежується, 

оскільки впливає на погіршення якості ефірної олії.  

Сміттєві домішки складаються з мінеральних і органічних. До органічних 

належать частини неефіроолійних рослин.  

До ефіроолійних домішок належать промислові частина сировини, які не 

відповідають передбаченим показникам за якістю, і не промислові частини 

даної рослини, які містять ефірну олію низької якості. Наведена класифікація 

умовна, бо для кожної олійної культури в нормативних документах на 

ефіроолійну сировину, конкретизовані умови віднесення ушкоджених 

сушінням, транспортуванням чи неправильним зберіганням олійної сировини 

до олійної чи сміттєвої домішки. 

Наважку для визначення чистоти розбирають на насіння основної 

культури і відходи. 

Аналіз починають з виділення відходів насіння. До відходів насіння 

належать наступні фракції: пошкодження насіння досліджуваної культури, 

насіння інших рослин і сторонні домішки. 

Пошкодження насіння досліджуваної культури: 

– дрібні і щуплі (приблизно 1/3 від нормального насіння даної культури); 

– роздавлені; 

– пророслі; 

– загнивші (в яких змінився зовнішній колір і внутрішній склад); 

– пошкоджені шкідниками. 

До насіння культурних рослин належить насіння всіх культурних рослин, 

за виключенням тих, які за зовнішнім виглядом не відрізнити від насіння 

відповідних дикоростучих видів табл. 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Насіння культурних рослин, які за зовнішнім виглядом не 

відрізнити від насіння відповідних дикоростучих видів 

 

Найменування культур 

Насіння культурних рослин, які за 

морфологічними признаками не 

відрізняються від насіння відповідних 

дикоростучих видів і зараховуються до 

насіння бур’янових рослин 

Коріандр, шавлія мускатна, аніс, тмин, 

фенхель, лаванда, базилік євгенічний, 

лофант анісовий, гринделія 

Насіння рослин моркви, петрушки, 

шавлії, цикорію, кропу 
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Сторонні домішки: 

– грудки землі, каміння, пісок, залишки органіки гризунів і комах, 

оболонки насіння і стебла, суцвіття, які не містять насіння; 

– плодові і насіннєві оболонки; 

– живі і мертві шкідники насіння та їх личинки; 

– пошкоджене насіння інших культурних рослин (биті – розміром з 

половинки насіння, без зародка; пророслі – з корінцем або ростком у половину і 

більше довжини насіння, а у насіння округлої форми – в половинку і більше 

половинки діаметром насіння) та інші домішки. 

 

Лабораторна робота № 1 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ СМІТТЄВИХ ТА ОЛІЙНИХ ДОМІШОК 

 

Мета роботи: визначення кількості сміттєвих та олійних домішок. 

Прилади та обладнання: сита з отворами 6, 3, 2, 1 та 0,5 мм, скальпель, 

дошка розбірна, пінцет, шпатель, терези лабораторні ІV класу, фарфорові 

чашки або скляні стакани ємністю не менше 200 см
3
. 

Матеріали: кісточки лимону, апельсину, винограду, персика  та ін.; 

насіння ефіроолійної сировини: кропу, фенхеля, коріандру та ін.; трав’янистих 

рослин: м’яти, базиліку, кропу та ін. (за вибором викладача). 

 

Техніка виконання 

Визначення вмісту сміттєвих домішок 
Визначення вмісту сміттєвої домішки в ефіроолійній сировині виконують 

за наступною методикою: 

– наважку для визначення сміттєвої та олійної домішки зважують з 

похибкою не більше 0,1 г;  

– визначення вмісту явно вираженої сміттєвої та олійної домішки 

проводять у наважці масою 100 ± 0,5 г; 

– визначення вмісту не явно вираженої сміттєвої та олійної домішки 

(зіпсованого та пошкодженого насіння) проводять в додатковій наважці масою 

10 ± 0,01 г. 

Визначення крупної сміттєвої домішки: 

– отриману середню пробу сировини зважують (m) та просіюють її 

круговими рухами на ситі з отворами діаметром 6 мм (для крупної ефіроолійної 

сировини) або діаметром 3 мм (для дрібної ефіроолійної сировини). 

Просіювання проводять вручну без струшування, круговими рухами протягом   

3 хвилин при 110–120 рухах за хвилину;  

– із сходження з сита (те, що залишилось на ситі) вручну вибирають 

крупну сміттєву домішку: частини листя, стебел, корзинок, камінці, грудочки 

землі та ін.; 

– зважують виділену крупну сміттєву домішку (m1). 

Вміст крупної сміттєвої домішки (Х), у відсотках, розраховують за 

формулою: 
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m

m
X

1001  ,                                            (3.1) 

де m1 – маса крупної сміттєвої домішки, г; 

     m – маса середньої проби сировини, г. 

 

Визначення явно вираженої сміттєвої та олійної домішки: 

– із середньої проби, звільненої від крупної сміттєвої домішки, виділяють 

відповідну наважку (m2) і просіюють її крізь набір сит. Просіювання проводять 

вручну без струшування, круговими рухами протягом 3 хвилин при 110–120 

рухах за хвилину; 

– сходи з верхнього і нижнього сит переносять на розбірну дошку і 

виділяють з них пінцетом або шпателем такі фракції: розколоті плоди; 

ефіроолійні домішки даної рослини; ефіроолійні домішки інших рослин; 

сміттєві домішки. Виділені з верхнього і нижнього сит розколоті плоди і 

ефіроолійні домішки по фракціях об'єднують і зважують (m4). До фракції 

сміттєвих домішок, виділених зі сходження з обох сит, приєднують весь прохід 

через нижнє сито і зважують (m3). 

Вміст явно вираженої сміттєвої або олійної домішок (Х1 та Х2), у 

відсотках, розраховують за формулами: 

 

,
100

2

3

1 m

m
X


                   ,

100

2

4

2 m

m
X


                       (3.2, 3,3) 

де m2 – маса наважки сировини, яка виділена для визначення явно 

вираженої сміттєвої чи олійної домішки, г; 

m3 – маса фракції явно вираженої сміттєвої домішки, г; 

m4 – маса фракції явно вираженої олійної домішки, г. 

 

Визначення не явно вираженої сміттєвої та олійної домішки: 

– не явно виражену сміттєву та олійну домішку визначають у додатковій 

наважці (m5), виділеній з наважки ефіроолійної сировини, звільненої від явно 

вираженої сміттєвої та олійної домішок (приблизно 10 г); 

– насіння розрізають повздовж і в залежності від стану насіння і ступеня 

його зіпсованості, відносять або до основного насіння, або до олійної домішки, 

чи сміттєвої домішки; 

– пошкоджене та зіпсоване насіння окремо зважують разом з їх 

оболонками (m6, m7). 

Вміст не явно вираженої сміттєвої та олійної домішок (Х3 та Х4), у 

відсотках, розраховують за формулами: 

,
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5

6
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                   ,
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5

7

4 m

m
X


                       (3.4, 3.5) 

де m5– маса наважки для визначення не явно вираженої сміттєвої та 

олійної домішки, г; 

m6 – маса не явно вираженої сміттєвої домішки, г; 
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m7 – маса не явно вираженої олійної домішки, г. 

Результати лабораторної роботи оформляють у вигляді наступної таблиці. 

Ефіроолійна сировина  

Маса середньої проби сировини (m), г  

Маса крупної сміттєвої домішки (m1), г  

Вміст крупної сміттєвої домішки (Х), %  

Маса наважки сировини, яка виділена для визначення явно 

вираженої сміттєвої чи олійної домішки (m2), г 

 

Маса фракції явно вираженої сміттєвої домішки (m3), г  

Маса фракції явно вираженої олійної домішки (m4), г  

Вміст явно вираженої сміттєвої домішки (Х1), %  

Вміст явно вираженої олійної домішки (Х2), %  

Маса наважки для визначення не явно вираженої сміттєвої та 

олійної домішки (m5), г 

 

Маса не явно вираженої сміттєвої домішки (m6), г  

Маса не явно вираженої олійної домішки (m7), г  

Вміст не явно вираженої сміттєвої домішки (Х3), %  

Вміст не явно вираженої олійної домішки (Х4), %  

Після виконання розрахунків визначають відповідність ефіроолійної 

сировини нормам, які наведені в нормативних документах (див. табл. 1.4) і 

встановлюють її стан щодо засмічення. 

Таблиця 1.4 – Відповідність ефіроолійної сировини нормам, які наведені 

в нормативних документах 

Вид ефіроолійної 

рослини 

Найменування показника 

якості 
Норма 

1 2 3 

Роза ефіроолійна Вміст бур’янової домішки, 

% 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– підсохлі, деформовані, 

перезрілі квіти, бутонів); 

– квітів, які змінили колір у 

результаті саморозігрівання; 

– чашок без пелюсток, 

квітконіжок і листя 

Не більше 5,0 

 

 

Не більше 10,0 

 

Не більше 10,0 

 

Не більше 10,0 

Чист Вміст бур’янової домішки, 

% 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– неефіроолійні задерев’янілі 

частини даної рослини; 

– ефіроолійні домішки даної 

рослини (пагонів з опалим  

Не більше 2,0 

 

 

Не більше 5,0 

 

Не більше 15,0 
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 3 

 листям); 

– прілих, запліснявілих і 

уражених рослин та їх 

частин 

 

Не більше 5,0 

М’ята (цілі рослини) Вологість, % 
Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– листя і суцвіття м’яти; 

– домішок дикоростучої 

м’яти; 

– запліснявілих і почорнілих 

рослин м’яти  

Не більше 60,0 

Не більше 8,0 

 

 

Не менше 30,0 

Не більше 5,0 

 

Не допускається 

М’ята (сухий лист) Вологість, % 
Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– частин листя, яке 

проходить крізь сито з 

отворами діаметром 1 мм; 

– частин стебла м’яти   

Не більше 17,0 

Не більше 7,0 

 

 

Не більше 10,0 

 

 

Не більше 10,0 

Полинь однолітня Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– необлиствлених стеблів 

полині; 

– задерев’янілих частин 

рослини, сухих пожухлих 

листків; 

– почорнілої зелені полині, 

яка лежить у полі; 

– запліснявілої зелені 

полині 

Не більше 7,0 

 

 

Не більше 8,0 

 

Не більше 8,0 

 

 

Не більше 3,0 

 

Не допускається 

Розмарин Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– неефіроолійної домішки 

(задерев’янілих частин 

даної рослини); 

– ефіроолійної домішки 

даної рослини (прілих, 

почорнілих частин рослини) 

Не більше 8,0 

 

 

Не більше 10,0 

 

 

Не більше 5,0 
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Продовження таблиці 1.4 

 

 

1 2 3 

Кріп Вміст бур’янової домішки, % 

 
Не більше 8,0 

Фіалка Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– побурілих, підсохлих 

листків, черешків без листя; 

– запліснявілих і прілих 

листів фіалки 

Не більше 8,0 

 

 

Не більше 10,0 

 

Не допускається 

Фенхель Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– частин стебла довжиною 

вище 10 см від збереженого 

листя, недозрілих рослин у 

фазі цвітіння центральних 

зонтиків, перезрілих рослин 

з повністю побурілим 

насінням у всіх зонтиках; 

– запліснявілих, прілих, 

почорнілих рослин  

Не більше 8,0 

 

 

Не більше 15,0 

 

 

 

 

 

 

 

Не допускається 

Шавлія мускатна Вміст бур’янової домішки, % 

Вміст домішок даної 

рослини, %: 

– листя і стебла; 

– недозрілих і перезрілих 

суцвіть; 

– запліснявілих, прілих, 

почорнілих (що змінили 

колір у результаті 

саморозігрівання) суцвіть 

Не більше 8,0 

 

 

Не більше 15,0 

Не більше 15,0 

 

Не більше 5,0 
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4 ВОЛОГІСТЬ ЕФІРООЛІЙНОЇ СИРОВИНИ 

 

 

Масова доля води в ефіроолійній сировині або її вологість, один з 

найважливіших показників. 

Вологість сухої сировини у відповідності з діючими стандартами повинна 

знаходитись у межах 12–14%. В сухому вигляді переробляють усі види 

зернової і кореневої сировини, дубовий мох, частину м’яти, лавру, евкаліпту та 

ін. Суха якісна сировина витримує довге зберігання при незначному коливанні 

зміни кількості ефірної олії. Втратам ефірної олії сприяє підвищена вологість і 

засміченість, а також наявність шкідників. У вологій сировині при зберіганні 

розвиваються пліснява, утворюються осередки самозігрівання, різко 

підвищується інтенсивність дихання, на яке витрачаються білки, вуглеводи, 

жири і виділяється вода і тепло. При цьому відбувається хімічна зміна олії, 

значна її кількість втрачається, запах плісняви безповоротно змінює аромат і 

надає олії нетоварного вигляду. У зв’язку з цим перед зберіганням зволожену 

сировину підсушують, сильно засмічену очищують, а забруднену шкідниками 

негайно переробляють. 

Загальна маса ефіроолійної сировини надходить на переробку у свіжому 

стані вологістю, яка досягає 90%, або у підв’яленому (м’ята) – вологість 40–

60%. Така сировина не витримує довгого зберігання, швидко зігрівається, 

пліснявіє і втрачає ефірні олії. Тому тривалість зберігання повинна бути 

максимально зменшена шляхом узгодження з постачальниками графіка 

збирання і постачання сировини. Якщо стадію  зберігання не можна виключити, 

то шар сировини не повинен перевищувати 0,5 м, площа для зберігання 

повинна бути захищена від сонячних променів і протягів. 

Вміст води в досліджуваному матеріалі визначають прямим і непрямим 

методами. При використанні прямих методів воду вилучають у вигляді пари і 

виміряють її кількість (наприклад за допомогою приладу Діна-Старка). Непрямі 

методи більш прості та доступні. За їх допомогою визначають не кількість 

води, а вміст сухої речовини. Найпоширеніше висушування матеріалу до 

постійної маси за певної температури. 

За стандартним методом вологість визначають шляхом висушування 

наважки сировини в сушильній шафі за температури 130  2
0
С протягом 40 хв. 

Метод є основним при арбітражних аналізах, які необхідні у випадках 

виникнення розбіжностей при оцінці величини вологості сировини між 

постачальниками ефіроолійної сировини та підприємством з її переробки, а 

також при контрольній перевірці інших методів визначення вологості. 

Метод оснований на визначенні масової долі води (у %) в сировині, що 

аналізується за різницею маси наважки насіння до і після висушування. 
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Лабораторна робота № 2 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ ЕФІРООЛІЙНОЇ СИРОВИНИ 

 

Мета: визначення вологості ефіроолійної сировини. 

Прилади та обладнання: шафа сушильна, терези лабораторні ІV класу 

(технічні), ексикатор, бюкси з кришками, скальпель (або ніж), щипці. 

Матеріали: кісточки лимону, апельсину, винограду, сливи, персика та 

ін.; насіння ефіроолійної сировини: кропу, фенхеля, коріандру та ін.; 

трав’янистих рослин: м’яти, базиліку, кропу та ін. (за вибором викладача). 

 

а) Визначення вологості ефіроолійного насіння 

Техніка виконання 
Підготовка до аналізу 

Бюксу і кришку поміщають до сушильної шафи і витримують при температурі 

125±2°С протягом 20 хв. Після цього бюксу разом із кришкою охолоджують в 

ексикаторі не менше 40 хв. 

Для визначення вологості ефіроолійної сировини беруть наважку цілих 

кісточок. Кісточки (за потребою) попередньо розрізають на частини товщиною 

приблизно 2 мм, або подрібнюють у ступці (насіння ефіроолійної сировини), 

трав’янисті культури висушують цілими. 
Проведення аналізу 

Дві наважки ефіроолійної сировини (масою приблизно по 5 г кожна) 

зважують на терезах 4-го класу (результат записують з точністю до другого 

десяткового знака) і розподіляють рівномірно по дну бюкси. Відкриту бюксу з 

наважкою і кришку поміщають у сушильну шафу і сушать при температурі      

130  2°С. Через 60 хвилин бюкси з наважками виймають із шафи щипцями, 

закривають кришками і переносять в ексикатор до повного охолодження 

(30 хв). Якщо вологість сировини більше 18%, то зважені після першого 

висушування бюкси з наважками вдруге висушують у сушильній шафі при 

температурі 130  2°С протягом 30 хв.  

Після охолодження бюкси знову зважують і, якщо розбіжність між 

результатами першого і повторного зважування не перевищує 0,01 г, 

висушування сировини припиняють. Якщо різниця перевищує 0,01 г, 

висушування повторюють до тих пір, поки розбіжність між результатами двох 

наступних зважувань буде не більше 0,01 г. 

Вологість насіння Вн, у відсотках, розраховують за формулою: 

 

Вн = [(m – m1) / (m1 – m2)] * 100,   (4.1) 

 

де m – маса бюкса з насінням до висушування, г; 

m1 – маса бюкса з ефіроолійною сировиною після висушування, г; 

m2 – маса пустого бюкса, г. 
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За кінцевий результат визначення беруть середнє арифметичне 

результатів двох вимірювань. 

 

Результати лабораторної роботи оформляють у вигляді наступної таблиці. 

 

Ефіроолійна сировина  

Маса бюкса з насінням до висушування (m), г  

Маса бюкса з ефіроолійною сировиною після висушування (m1), г  

Маса пустого бюкса (m2), г  

Вологість (Вн), %  

 

б) Визначення вологості у квітково-трав’янистої сировини 

Техніка виконання 

Дві наважки сировини масою (10,0 ±0,01) г зважують і переносять у 

чашку Петрі, на дні якої знаходиться паперовий фільтр. 

В попередньо нагріту до (145±2) 
0
С сушильну шафу поміщають наважку 

сировини в чашці Петрі разом зі знятою з неї кришкою. 

Висушування проводять при температурі (145±2) 
0
С протягом 1 години 

після встановлення в шафі заданої температури. 

Чашку Петрі з висушеної наважки виймають з шафи тигельними 

щипцями, швидко закривають кришкою і переносять на 30 хв в ексикатор для 

охолодження, в нижній частині якого повинен бути сухий хлористий кальцій, 

не менше одного разу на місяць прожарюваний у фарфоровій чашці до 

перетворення його в аморфну масу. Пришліфовані краї кришки екстрактора 

змащують тонким шаром вазеліну. 

Після охолодження наважку зважують. Зважування проводять з 

похибкою не більше 0,01 г. 

Обробка результатів 

Масову долю вологи в сировині (W) у відсотках обчислюють за 

формулою: 

,100*1

m

mm
W


  

де  m – маса наважки сировини до висушування, г; 

      m1 – маса наважки сировини після висушування, г. 

 За кінцевий результат визначення приймають середньоарифметичне 

результатів двох паралельних іспитів, допустиме розходження між якими не 

повинно перевищувати в процентах: 

2,0 – для сировини з вологістю до 5 %; 

1,0 – для сировини з вологістю більше 50 %. 

Розрахунки проводять до другого десятинного знака з послідуючим 

округленням результатів до першого десятинного знака. 
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5 МЕТОДИ ВИДОБУВАННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ 

 

 

Залежно від походження рослинної сировини та властивостей ефірних олій 

їх вилучають методом, за яким можна отримати найбільший вихід продукції 

високої якості. 

Існують такі способи одержання ефірних олій: 

– механічний, з використанням пресів різної конструкції, інших пристроїв 

та машин; 

– відгонка з водяною парою; 

– вилучення ефірних олій леткими (екстракція), або нелеткими 

розчинниками (мацерація); 

– поглинання ефірних олій тваринними жирами та рослинними оліями 

(анфлераж), а також деякими іншими рідкими й твердими сорбентами 

(сорбція). 

Використання того чи іншого способу залежить від морфолого-

анатомічних особливостей сировини, кількості та складу ефірної олії та інших 

складових. 

Пресування 

Спосіб використовують при переробці цитрусових, або агрумових, плодів: 

лимона, гіркого і солодкого помаранчі (апельсина), бергамоту і ліммета 

(лайма). Вмістилища ефірних олій цитрусових находяться в кірках, близько до 

поверхні. При легкому натисканні на кірку відбувається розривання клітин 

вмістилища і вихід крапель олії назовні, на чому і заснований спосіб отримання 

ефірних олій з плодів цитрусових методом пресування.  

Найпримітивніший, ручний спосіб пресування не дає повного вилучення 

олій, але дозволяє максимально зберегти натуральні властивості і свіжість 

аромату оброблюваних плодів. Невелика кількість лимонної та апельсинової 

олії досі виробляються таким методом. Половинки поміщаються в теплу воду, 

яка освіжає їх і робить більш еластичними. Потім зі шкірки тим чи іншим 

способом видавлюється ефірна олія з різними домішками. При тривалому 

відстоюванні ефірна олія відділяється від домішок. 

Існують і спеціальні машини, в яких зрілі плоди цитрусових катаються на 

горизонтальних перфорованих обертових дисках або в циліндрах, усіяних 

безліччю вертикальних голок. Голки розкривають вмістилища ефірних олій, які 

знаходяться в шкірці, і через отвори в диску або циліндрі олія стікає в приймач. 

В Іспанії апельсинову олію отримують пресуванням апельсинових кірок на 

гідравлічному пресі. 

Недоліком пресових олій цитрусових є те, що в них містяться 

фототоксини. Ці речовини при нанесенні на шкіру активують сонячне світло, 

що призводить до опіків шкіри. Для запобігання цього явища фототоксини 

видаляють хімічним шляхом.  

Після пресування в сировині залишається до 30% ефірної олії, яку 

відокремлюють перегонкою з паром. 
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Рис. 1 – Лабораторна 

установка для отримання 

ефірної олії гідродистиляцією 

Перегонка з водяною парою (дистиляція) 

Більшість ефірних олій отримують методом дистиляції. Перегонка з 

водяною парою використовується найчастіше тоді, коли ефірних олій у 

рослинній сировині досить багато. Крім того, в деяких випадках тільки 

перегонка з водяною парою дозволяє отримати ефірні олії необхідної якості, 

наприклад, ті, що містять азулен (ромашка, деревій). 

Дистиляційні методи включають: 

– просту дистиляцію (гідродистиляція); 

– дистиляцію з парою; 

– фракційну дистиляцію.  

Всі зазначені процеси можуть здійснюватися при атмосферному або 

зниженому тиску, проте при дистиляції з парою ступінь зниження тиску 

обмежений.  

Дистиляцію рослин зазвичай проводять при атмосферному тиску, так як 

цей метод і його апаратурне оформлення найбільш прості; однак при такій 

обробці проби склад її іноді змінюється. Наприклад, в процесі дистиляції при 

атмосферному тиску може втрачатись від 30 до 90% початкової кількості 

деяких ефірів терпенових спиртів і, крім того, можуть утворюватися нові 

продукти.  

Гідродистиляція 
Найпростіший варіант дистиляції.                     

У промисловості використовується досить 

рідко, наприклад, при отриманні трояндової 

олії; часто використовується в лабораторних і 

домашніх умовах. 

При гідродистиляції рослинний матеріал 

поміщають у колбу, а потім або кип’ятять у 

воді, або піддають дії пари під тиском. Суміш 

пари ефірної олії і води, яка утворилась, 

конденсують, а олійний шар відокремлюють. 

Для отримання ефірної олії цим методом 

використовують лабораторну установку з 

приймачем Гінзберга (рис. 1). 

Процес гідродистиляції ефірних олій можна 

використовувати для отримання ароматної    

води.  

 

 

Залежно від тиску гідродистиляцію проводять при нормальному тиску 

(найбільш розповсюджений процес) або у вакуумі (вакуумна гідродистиляція – 

відгонка з парою при зниженому тиску). Існують методи проведення 

гідродистиляції при підвищеному тиску до декількох атмосфер, що істотно 

покращує співвідношення в дистиляті води і речовин, які відганяються з нею. 

Підвищена температура, необхідна для закипання води, сприяє швидшій 
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відгонці. Виділена таким чином ефірна олія дещо відрізняється від показників 

олії, отриманої традиційним способом. 

Дистиляція з парою 

Найбільш економічний і технологічно зручний спосіб отримання ефірної 

олії полягає у використанні перегрітої пари (пари високого тиску). Таким 

методом отримують переважну кількість комерційної ефірної олії. При цьому 

вдається уникнути місцевих перегрівів рослинної сировини, які відбуваються 

при гідродистиляції і відганяти складнолеткі (найчастіше цінні) компоненти 

ефірної олії. Утворений пар захоплює із собою леткі компоненти ефірної олії. 

Пару охолоджують за допомогою холодильників з проточною водою, а рідка 

суміш води та ефірної олії надходить до приймача. Пристрій приймача 

залежить від питомої ваги олії. Якщо олія легше води, вона спливає вгору, а 

вода видаляється через нижню трубку. Якщо олія важче, то воно збирається на 

дні приймача, а надлишок води зливається через отвір у верхній частині. 

Обидві конструкції є різновидами так званої флорентійської склянки (рис. 2). 

Також використовують універсальний приймач (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 – Флорентійська склянка для ефірних олій легше (А) і важче води (Б),  

де 1 – злив води, 2 – злив ефірної олії 

 

Отриману в процесі дистиляції з парою ефірну олію називають 

дистиляційною. Деякі ефірні олії частково розчиняються у воді і при 

дистиляції з парою частина їх втрачається з дистиляційними водами. 

Найбільшу розчинність мають олії, які містять феноли і терпенові спирти, 

меншу – ефіри і практично нерозчинні терпенові вуглеводні. При одночасному 

вмісті і добрерозчинних і малорозчинних копонентів відбувається вимивання з 

ефірної олії, яку одержують, фенолів і терпенових спиртів. При економічній і 

технологічній необхідності цю частину ефірної олії можна виділити і 

використовувати. Виділення з дистиляту розчинних компонентів ефірної олії 

називають когобацією. 
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Рис. 3 – Універсальний приймач для ефірних олій як легший води, так і важчий, де 1 – злив 

ефірної олії легше води (крани В, С, Е повинні бути закритими), 2 – злив ефірної олії важче 

води (крани А, С, D повинні бути закритими), 3 – злив води 

 

Існують різні способи когобації. З них найбільш часто застосовується 

повторна дистиляція відігнаних вод. Зазвичай для цього воду після відгону 

збирають і переганяють. Ефірна олія переганяється з першими порціями води. 

Таку ефірну олію називають когобаційною (або вторинною, на відміну від 

дистиляційної, яку іноді називають первинною). Її можна використовувати 

саму по собі, але найчастіше додають до основної олії. Установку для парової 

дистиляції і безперервної когобації наведено на рис. 4. 

 

 

 

 

 
Рис. 4 – Схема установки для водної 

дистиляції з підігрівом парою і безперервною 

когобацією, де 1 – подача пари до ємності А;                

2 – подача пари до кожуха для нагрівання 

води; 3 – відведення пари з кожуха; 4 – злив 

води; 5 і 6 – подача і відведення 

охолоджуючої води; 7 – злив ефірної олії;             

А – ємність для рослинної сировини і води;                   

В – патрубок з ізоляцією; С – конденсатор для 

охолодження водно-парової суміші; D – 

склянка для збору ефірної олії; E – трубка для 

зворотної дистиляційної води 
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Кількість вторинної ефірної олії, яку отримують з 1000 кг відгонних вод: 

ромашка – 100-120 г; коріандр – 625-650 г; кріп – 360-450 г; фенхель –                  

175-200 г; лаванда – 150-200 г; м'ята перцева – 400-500 г; шавлія – 300 г. 

Іншим способом когобації є поглинання ефірної олії з дистиляційних 

вод активованим вугіллям. Після поглинання вугілля промивають 

розчинниками (етиловим спиртом) для одержання ефірної олії, а розчинник 

випарюють. Залишок після випарювання також є когобаційною ефірною олією.  

У дуже рідкісних випадках процес когобації проводять екстракцією 

дистиляційних вод різними розчинниками (петролейний ефір). Отриманий 

розчин висушують і випарюють. 

Зазвичай когобаційну ефірну олію додають до дистиляційної, щоб 

збільшити загальний вихід. Однак така технологічна операція вимагає великої 

обережності, щоб не зіпсувати первинну олію. Слід враховувати, що якість 

когобаційної ефірної олії не рівноцінна первинній. У когобаційній олії 

найчастіше містяться речовини, легко розчинні у воді. Серед них жирні 

альдегіди, кислоти, спирти, що мають неприємний запах. Особливо 

неприємний, оселедцевий запах мають жирні аміни та гетероциклічні сполуки, 

які містять азот. Всі ці сполуки утворюються при термічному руйнуванні 

компонентів рослин – амінокислот і вуглеводів. І хоча вміст цих речовин 

незначний, вони можуть сильно вплинути на запах (його тональність) ефірної 

олії.  

В деяких випадках (троянда), незначний вихід ефірної олії дозволяє 

отримати з рослини в процесі водяної перегонки тільки ароматичну воду. Її 

використовують як туалетну. Вихід трояндової олії становить у середньому 

0,025%, так що для отримання 1 кг олії доводиться зібрати вручну і переробити 

близько 4 тонн пелюсток троянди.  

Ряд ефірних олій можуть бути отримані тільки паровою дистиляцією 

(деякі види ромашки та деревію). Справа в тому, що у зв’язаній  (нелетка 

форма) в рослині містяться речовини, які належать до класу сесквітерпенових 

лактонів. При розпаданні цих лактонів у результаті гідролізу водяною парою 

утворюється важливий клас компонентів ефірних олій – азулен. Ці речовини 

забарвлюють ефірні олії в глибокий синій і зелений колір і надають їм особливі 

фізіологічно активні властивості (протизапальну, протиопікову). 

Деструктивна дистиляція 

Іноді для отримання ефірної олії різні деревні матеріали (береза, ялівець) 

піддають нагріванню у вакуумі. При цьому ароматичні компоненти 

випаровуються, частина деревини руйнується та утворюються ряд фенольних 

сполук, які надають одержаній ефірній олії запах «вичиненої шкіри». Така 

ефірна олія має ряд цілющих властивостей, вона також застосовується в 

парфумерії при виготовленні духів для чоловіків. 

Екстракція селективними розчинниками 

Ефірні олії, окремі компоненти яких розкладаються в порівняно жорстких 

умовах дистиляції, отримують екстракцією органічними розчинниками 

(наприклад, квіти жасмину, троянди, апельсина, коріння ірису). 
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Процес екстракції складається з двох етапів: вилучення компонентів з 

рослинної сировини і видалення розчинника. Залишок після відгонки 

розчинника зазвичай має вигляд воско- або мазеподібної маси (конкрет).                 

У конкреті поряд з леткими ароматичними сполуками міститься дуже багато 

нелетких компонентів (парафіни, воски, ефіри вищих жирних кислот і смоли). 

Вміст ефірної олії в конкреті 5-20%. З конкрету ефірні олії вилучають за 

допомогою кип’ятіння в етиловому спирті. При цьому у розчин переходить 20-

60% конкрету. Речовини, які не розчинились, відфільтровують при сильному 

охолодженні для відділення восків, а спиртовий розчин обезбарвлюють 

активованим вугіллям і випаровують під вакуумом. Після видалення спирту 

залишається високоякісна ефірна олія (абсолют). Абсолюти зазвичай являють 

собою густу висококонцентровану рідину, в деяких випадках вони можуть бути 

твердими або напівтвердими. Абсолют ефірної олії надзвичайно цінується в 

парфумерії. 

Як розчинник при екстракції найчастіше використовують діетиловий ефір і 

очищений петролейний ефір. Використання інших розчинників (хлороформ, 

етиловий ефір, бензол) економічно невигідно, так як ці розчинники порівняно 

дорогі, крім того, їх застосування призводить до отримання сильно забарвлених 

продуктів. 

При виборі розчинника слід враховувати його чистоту, леткість і 

нейтральність. В розчиннику не повинні бути присутніми токсичні речовини, а 

також речовини, що мають запах (які будуть змінювати аромат ефірної олії). 

Леткість розчинника визначає температуру, при якій відбувається екстракція. 

Чим нижче температура кипіння розчинника, тим у більш «ніжних» умовах 

відбувається процес вилучення ефірної олії і подальша відгонка розчинника з 

конкрету. Нейтральність розчинника не дозволяє проходити хімічним реакціям 

в процесі одержання ефірної олії. Наприклад, такий, здавалося б «чистий» 

розчинник, як етиловий спирт здатний у значних кількостях етерифікувати 

жирні кислоти, що містяться в рослинних тканинах. При цьому утворюються 

запашні етилові ефіри, здатні сильно змінювати аромат ефірної олії.  

Слід зазначити, що склад екстракційних ефірних олій може сильно 

відрізнятися від складу дистиляційних ефірних олій, отриманих з однієї і тієї ж 

сировини. Особливо це стосується рослинної сировини, в якій ефірні олії 

знаходяться у зв’язаній  формі. У цьому випадку в складі екстракційної ефірної 

олії будуть відсутні компоненти, отримання яких вимагає присутності пари або 

гарячої води. Наприклад, в складі ромашкового конкрету будуть відсутні 

хамазулен, що утворюється тільки при паровій дистиляції ромашки, але буде 

міститись матрицин – попередник хамазулена, розчинний в органічних 

розчинниках. Якщо ромашковий конкрет обробити гарячою водою, то в ньому 

утворюється хамазулен. З іншого боку, екстракційні ефірні олії збагачені 

компонентами, які легко руйнуються водяною парою. 

В лабораторних умовах для екстракції ефірних олій використовують 

апарат Сокслета. При екстракції за методом Сокслета зазвичай доводиться 

вирішувати дві основні проблеми: під час майже всього періоду екстракції 

екстракт знаходиться при температурі кипіння розчинника, що може призвести 
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до розкладання термічно нестійких запашних речовин, і  екстракт, який 

одержують, зазвичай сильно розбавлений розчинником. Концентрують 

екстракт, як правило, випаровуючи надлишок розчинника у струмені інертного 

газу, але це призводить до втрати летких компонентів. З наведених причин 

застосування низькокиплячих розчинників є кращим. Якщо екстракція за 

методом Сокслета проводиться з використанням низькокиплячих розчинників, 

наприклад фреону 12 (дифтордихлорметан), аміаку або діоксиду вуглецю, 

апарат Сокслета необхідно помістити у камеру високого тиску, щоб тиск 

усередині і поза апаратом був однаковим. 

Іншим більш ефективним способом для 

безперервного вилучення ефірних олій у лабораторних 

умовах є поєднання парової дистиляції та екстракції 

розчинником. Для цього використовують установку 

Лікенс-Нікерсона (рис. 5). Рослинний матеріал 

поміщають у колбу E і заливають водою. В колбу D 

наливають розчинник легший за воду (пентан, 

діетиловий ефір, петролейний ефір, гексан). Після 

закипання води в колбі E водяна пара, що містить 

ефірну олію, через трубку G (з вакуумною сорочкою 

щоб уникнути передчасної конденсації) і трубку 5 

надходить до холодильника C (охолоджуваний 

проточною водою: вхід води – 1, вихід – 2), де 

конденсується на стінках у вигляді крапель. Одночасно 

в колбі D відбувається кипіння розчинника, який через 

трубку 4 також надходить до холодильника C і 

конденсується. Одночасна присутність у холодильнику 

C розчинника і води з ефірною олією призводить до 

того, що ефірна олія, яка міститься в краплях води, 

переходить у розчинник. Складна суміш води і 

розчинника з ефірною олією капає безперервно до 

збірника F і через трубку 6 у відстійник H.                          

У відстійнику відбувається розшарування води і 

розчинника з ефірною олією. Легкий розчинник через 

трубку 7 зливається до колби D, а вода через трубку 8 повертається до колби E. 

Процес відбувається безперервно, забезпечуючи автоматичне розділення 

ефірної олії і води. Після завершення відгонки (12-24 години), колбу D 

від'єднують і випаровують розчинник. При цьому отримують конкрет. 

В установці Лікенс-Нікерсона для ефективного уловлювання розчинника і 

летких фракцій ефірних олій додатково можна використовувати холодильник B 

(охолодження холодною водою по складному контуру) і холодильник A 

(охолодження сухим льодом). 

Різновидами екстракційного методу вилучення ефірної олії є досить 

рідкісні методи мацерації та анфлеражу.  

 

 

Рис. 5 – Установка 

Лікенс-Нікерсона 
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Мацерація 

Мацерація полягає у тому, що пелюстки квітів у мішечках на деякий час 

(до 48 годин) занурюють у нагрітий до 50-70°С тваринний жир або рослинну 

олія (без нагрівання), які очищені спеціальним методом. Після багаторазової 

(20-25 разів) зміни сировини в жирі (олії) накопичується достатня кількість 

ароматичних речовин.  

Анфлераж (сорбція) 

Анфлераж полягає у поглинанні ефірних олій, які містяться у квітах, на 

спеціальних рамах, покритих шаром жиру або тканини, просоченої рослинною 

олією (в лабораторних умовах свинячий або яловичий жир, що не має запаху, 

наносять тонким шаром на скло). Після 72 годин поглинання квіти зсипають з 

рам і замінюють новими, повторюючи процес до 30 разів. Продукт, отриманий 

в процесі мацерації та анфлеражу, називають квітковою помадою (якщо для 

отримання використовували тваринний жир) або античною (запашною) олією 

(якщо для отримання використовували рослинну олію).  

Для вилучення ефірних олій з квіткової помади або запашної олії їх 

обробляють спиртом і використовують отриманий концентрат як високоякісну 

парфумерну сировину. У комерційних цілях анфлераж не використовують, 

оскільки на отримання ефірної олії цим методом необхідно багато часу, і він є 

найбільш дорогим.  

Сучасним і технологічним способом вилучення ефірних олій деяких 

квіткових рослин (жасмин) є динамічна адсорбція, тобто поглинання 

ароматичних речовин активованим вугіллям або іншими твердими 

адсорбентами. Для цього пелюстки квіток завантажують у камеру і продувають 

їх зволоженим повітрям. Насичене ароматами повітря направляється в адсорбер 

з активованим вугіллям, де відбувається насичення вугілля ефірною олією. 

Потім вугілля промивають діетиловим ефіром, а ефір випарюють. 

 

Лабораторна робота № 3 

 

ОДЕРЖАННЯ ЗАПАШНОЇ ВОДИ ГІДРОДИСТИЛЯЦІЄЮ 

 

Запашні води – це рідини, що містять у розчиненому або емульгованому 

стані незначну кількість ефірних олій.  

Мета: отримання запашної води з ефіроолійної сировини 

гідродистиляцією. 

Прилади та обладнання: електрична плитка, водяна баня, апарат 

Сокслета, терези лабораторні ІV класу (технічні), лабораторний млин, 

скальпель. 

Матеріали: пелюстки троянд, трав’янисті ефіроолійні рослини (м’ята, 

базилік, кріп, герань та інші, за вибором викладача). 
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Техніка виконання 

Для одержання запашної води з 

ефіроолійної сировини збирають апарат 

Сокслета, який зображено на рис. 6.  

В попередньо знежирену та висушену 

до постійної ваги колбу 1 (ємністю             

500-1000 мл) завантажують подрібнену 

сировину, з якої буде отримано запашну 

воду (на 2/3 об’єму) і заливають водою так, 

щоб поверхня води закрила рослинний 

матеріал, додають кип’ятильні камінці.  

Сировину подрібнюють до розмірів 2-

4 мм.  

Після з’єднання всіх частин апарата 

подають холодну воду до зворотного 

холодильника 5; підігрівають колбу, 

використовуючи водяну баню та електричну 

пічку. 

 

 

 

 

 

Всі частини апарата повинні бути щільно приєднаними один до одного за 

допомогою шліфів. 

Пара, яка утворюється в процессі кип’ятіння, захоплює із собою краплі 

ефірної олії, і проходячи через паровідвідну трубку 4, надходить до зворотного 

холодильника 5, де конденсується і по краплях стікає (6) до екстрактора 3.  

Екстрактор 3 поступово наповнюється сумішшю вода-ефірна олія 

(запашна вода). Екстрактор 3 поєднано з трубкою для стікання екстракту 7 

(сифон), яка також наповнюється, за принципом сполучних капілярів. 

Кипятіння проводять до тих пір, поки запашна вода у сифоні 7 підійметься 

до його перегину. Необхідно НЕ ДОПУСТИТИ зливу запашної води по сифону 

7. 

По закінченны процесу гідродистиляції від’єднують зворотній 

холодильник 5 і обережно (не нахиляючи в сторони) знімають екстрактор 3. 

Через трубку 4 зливають запашну воду до склянки, в якій вона буде зберігатись. 

Запашну воду аналізують за органолептичними показниками.  

Зберігати запашну воду необхідно в холодильнику. 

Результати лабораторної роботи оформлюють у вигляді таблиці. 

 

 

 

 

Рис. 6 – Лабораторна установка 

для отримання запашної води 

гідродистиляцією 
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Ефіроолійна сировина  

Маса сировини, яку завантажено до колби, г  

Кількість води, яку завантажено до колби, мл   

Органолептичні показники запашної води:  

запах  

колір  

 

Також для одержання запашної води в лабораторних умовах можна 

використовувати установки, які наведені на рис. 7 та рис. 8. 

 

Метод одержання запашної води із застосування 

установки, яка зображена на рис. 7, полягає у 

наступному: у колбу "В", поміщають, наприклад, 

пелюстки троянди (на 2/3 об’єму), заливають водою 

так, щоб поверхня води закрила рослинний матеріал, 

додають кип’ятильні камінці. Колбу поміщають у 

водяну баню, яка встановлена на електричній пічці 

"А", приєднують через трубку "С" до зворотного 

холодильника "D". До холодильника "D" подають 

холодну воду. Використання гумових пробок для 

з’єднання колби, трубки і холодильника не 

допустиме, оскільки ефірні олії легко розчиняють 

гуму, в результаті одержана ефірна олія буде 

містити компоненти гуми і неприємно пахнути. 

Кип’ятіння проводять протягом 5-8 годин. Пара, 

яка утворюється в процесі кип’ятіння, захоплює із 

собою краплі ефірної олії, через трубку "С" 

надходить у холодильник "D". Охолоджений 

конденсат по краплях стікає в колбу "Е".  

 

Метод одержання запашної води гідродистиляцією з використанням 

насадки Діна-Старка, яка зображена на рис. 8, полягає у наступному: у колбу 1, 

поміщають ефіроолійну сировину, заливають водою так, щоб поверхня води 

закрила рослинний матеріал, додають кип’ятильні камінці. Колбу поміщають у 

водяну баню, яка встановлена на електричній пічці, приєднують відвідну 

трубку 2 насадки Діна-Старка та зворотній холодильник 3. До холодильника  

подають холодну воду.  

Пара, яка утворюється в процесі кип’ятіння, захоплює із собою краплі 

ефірної олії, через трубку 2 надходить до холодильника 3. Охолоджений 

конденсат по краплях стікає до приймача 4.  

 

 

 

 

Рис. 7 – Лабораторна установка 

для отримання запашної води 

гідродистиляцією 
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Лабораторна робота № 4 

 

ОДЕРЖАННЯ ЕФІРНИХ ОЛІЙ ПРЕСУВАННЯМ 

 

Мета: одержання ефірної олії методом пресування. 

Прилади та обладнання: лабораторний гідравлічний прес, терези 

лабораторні ІV класу (технічні), скальпель (або ніж), стакан на 50 см
3
, 

кристалізатор на 500-1000 см
3
. 

Матеріали: шкірки апельсина, лимона, грейпфрута та ін. (за вибором 

викладача). 

 

Техніка виконання.  
Підготовка до аналізу.  

Апельсин, лимон або грейпфрут очищують. Шкірку подрібнюють на 

частини розміром 10×10 мм, які поміщаються в теплу воду на 10-15 хв. 

Проведення аналізу 

Для одержання ефірної олії методом пресування використовують 

лабораторний гідравлічний прес, який зображено на рис. 9.  

Рис. 8 – Лабораторна установка 

для отримання запашної води 

гідродистиляцією з 

використанням насадки Діна-

Старка 

1 

2 

3 

4 
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Рис. 9 – Загальний вид лабораторного гідравлічного преса: 1 – великий циліндр; 2 – плита 

поршня; 3 – верхня плита; 4,8 – з'єднувальні трубки; 5 – сальники; 6 – манометр;                         

7 – хрестоподібна колонка; 9 – підставка; 10 – вісь важеля; 11 – важіль; 12 – поршень насоса; 

13 – малий циліндр 

 

У великому циліндрі 1 рухається поршень з плитою 2. Поршень щільно 

підганяється до циліндра в його верхній частині, де є шкіряна прокладка 

(манжет), що створює ущільнення між стінками циліндра і поршнем. На стінці 

циліндра знаходиться вентиль для випуску з нього повітря. Над поршнем 

укріплена на двох сталевих осередках верхня плита 3. На елементах нанесені 

поперечні кругові риски, що показують межу підйому поршня.                                   

В хрестоподібної колонці укріплений манометр 6 для вимірювання тиску до 15-

20 мПа. В центральній частині знаходиться трубка із запобіжним клапаном, 

ззаду – вентиль для зливання олії з циліндра. Колонка з’єднується з великим і 

малим циліндрами з’єднувальними трубками 4 і 8, кінці яких входять до 

сальника 5. Малий циліндр з поршнем служить для нагнітання олії. Поршень 12 

насоса приводиться в рух важелем 11. Всмоктуючий і нагнітальний клапани, 

що знаходяться в нижній частині малого циліндра, являють собою сталеві 

кульки діаметром 8 мм. Рух всмоктувального клапана вгору обмежений 

запобіжною хрестоподібною пластиною. Нагнітальний клапан притискається 

до сідла спіральною пружиною, яка швидко закриває клапан при зупинці 

поршня. Такий пристрій клапанів забезпечує безперебійну роботу насоса. Олія 

надходить у насос через вертикальну всмоктувальну трубку, розташовану під 

каналом насоса, що доходить нижнім кінцем майже до дна бака. З насоса в 
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Рис. 10 – Пристрій для 

відтискання олії: 

1 – зеєр; 2 – поршень; 

3 – приймач для олії; 

4 – зливний жолоб 
 

циліндр олія надходить через трубки 8 і 4, а з циліндра в бак – через трубку 4 

при відкриванні вентиля. 

При підніманні важеля 11 в малому циліндрі утворюється розріджений 

простір і під дією атмосферного тиску або тиску олії у великому циліндрі 

нагнітальний клапан притискається вниз, у той же час під дією атмосферного 

тиску на олію в баку піднімається всмоктуючий клапан і олія входить у малий 

циліндр. При опусканні рукоятки олія тисне на всмоктуючий клапан, притискає 

його і закриває трубку, що веде до збірника. Коли тиск малого поршня на олію 

більше тиску під великим поршнем, нагнітальний клапан піднімається, 

пропускає олію у великий циліндр і змушує великий поршень преса 

підніматись. Відтискання олії відбувається в спеціальному пристрої (рис. 10), 

який складається з зеєра, поршня і приймача для 

олії. На приймачу є зливний жолоб, через який 

відпресована олія переливається в колбу. 

Для відтискання ефірної олії підготовлені 

шкірки апельсину або іншу ефіроолійну сировину 

поміщають в корпус пристрою (рис. 10), 

закривають поршнем і вставляють в лабораторний 

гідравлічний прес. Потім за допомогою ручного 

насоса підвищують тиск до максимального 

(червона риска на манометрі). За мірою падіння 

тиску його знову підвищують до максимального з 

допомогою того ж ручного насоса. 

 

 

 

 

Відпресовану олію обережно переносять до попередньо зваженого 

стакану (m1), після цього стакан з олією знову зважують (m2).  

Зважування проводять на вагах 4-го класу із записом результату до 

другого десяткового знака.  

Одержану ефірну олію аналізують за органолептичними та фізико-

хімічними  показниками. 

Жмих з апельсинових шкірок, який отримали, використвовують як 

сировину для отримання ефірної олії методом гідродистиляції (лабораторна 

робота № 3). 

Масову частку ефірної олії W, у відсотках, розраховують за формулою: 

 

W = (m3 / m) * 100,             (5.1) 

 

де m – маса сировини, яку завантажено до преса, г; 

m3 – маса одержаної ефірної олії, г. 

 

Результати лабораторної роботи оформляють у вигляді наступної таблиці. 
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Ефіроолійна сировина  

Маса сировини, яку завантажено до преса (m), г  

Маса  порожнього стакана (m1), г  

Маса стакана з ефірною олією (m2), г  

Маса одержаної ефірної олії (m3), г  

Масова частка ефірної олії в сировині (W), %  

Органолептичні показники ефірної олії:  

запах  

колір  

 

 

Лабораторна робота № 5 

 

ОДЕРЖАННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ МЕТОДОМ ЕКСТРАКЦІЇ 

 

Мета: отримання ефірної олії з ефіроолійної сировини методом 

екстракції. 

Прилади та обладнання: електрична плитка, водяна баня, апарат 

Сокслета, холодильник зворотній, перехідник, алонж, приймач, терези 

лабораторні ІІ класу (аналітичні), лабораторний млин, скляний стакан ємністю 

250 л, шпатель. 

Матеріали: діетиловий або петролейний ефір, папір фільтрувальний, вата 

гігроскопічна, пелюстки троянд, трав’янисті ефіроолійні рослини (м’ята, 

базилік, кропу, герань та інші, за вибором викладача). 

 

Техніка виконання 

Для одержання ефірної олії методом 

екстракції збирають апарат Сокслета, який 

зображено на рис. 7.  

Вода, що міститься в сировині, заважає 

дифузії олії з продукту в розчинник, тому 

зразок продукту необхідно підсушити або 

зневоднити. Вміст вологи підсушеного зразка 

повинен бути приблизно 3-3,5%. Потім 

підсушену пробу продукту подрібнюють у 

ступці вручну або за допомогою електричного 

млина. Першу порцію продукту, подрібненого 

в млині, відкидають, оскільки олiя, що 

виділилась при подрібненні, витрачається на 

заоліювання робочих органів млина. Всі 

подальші порції подрібненого продукту 

поміщають у стакан ємністю 250 мл і ретельно 

перемішують шпателем. 
Рис. 7 – Лабораторна установка 

для отримання ефірної олії 

методом екстракції 
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Патрони для насадки екстрактора Сокслета готують з аркуша 

фільтрувального паперу розміром 110×500 мм, знежиреного діетиловим або 

петролейним ефіром, таким чином: на дерев'яну циліндрову болванку 

намотують фільтрувальний папір так, щоб з одного боку болванки край паперу 

виступав на 2-2,5 см. Цю частину паперу загинають, намотуючи її на болванку 

пінцетом, потім патрон придавлюють з торця об плоску поверхню і знімають з 

болванки. В патрон пінцетом кладуть два шматочки знежиреної вати (на дно 

патрона та зверху) і зважують на терезах 2-го класу із записом результатів до 

четвертого десяткового знака. 

З перемішаної маси подрібненого продукту беруть наважку 5-10 г у 

підготовлений для екстракції патрон, зверху кладуть другий шматочок вати та 

загинають верхні краї патронів всередину. Зважування патронів з наважкою 

продукту проводять на терезах 2-го класу із записом результатів до четвертого 

десяткового знака. 

Висота патрона з наважкою сировини повинна бути такою, щоб верхній 

край сифона екстрактора Сокслета був на 1 см вище за патрон. Патрони з 

наважкою продукту поміщають в екстрактор. До екстрактора приєднують 

знежирену, заздалегідь висушену до постійної маси при температурі 102-105°С 

і зважену колбу. Наливають в екстрактор розчинник так, щоб патрон у ньому 

був повністю покритий шаром ефіру. В колбу наливають ефір на 1/3 її об'єму. 

Апарат Сокслета складається з трьох частин: екстрактора, приймальної колби і 

зворотного холодильника. Всі частини апарата щільно приєднані один до 

одного за допомогою шліфів. Основна деталь насадки – екстрактор –  

циліндрова ємність, забезпечена двома бічними трубками. Більш широка 

трубка служить для відведення пари розчинника в холодильник, більш тонка – є 

сифоном, що відводить суміш ефірної олії-розчинника до приймальної колби. 

Після з’єднання всіх частин апарата подають холодну воду в холодильник 

і підігрівають колбу, використовуючи водяну баню або інші пристрої, які 

виключають спалахування розчинника. Слідкують за рівномірністю кипіння в 

колбі. Пара киплячого ефіру проходить по трубці в холодильник, 

конденсується, і ефір по краплях стікає до патронів з продуктом, що 

екстрагується.  

Екстрактор поступово наповнюється рідким ефіром, ліпіди вилучаються з 

проби продукту. Як тільки рівень ефіру в екстракторі підніметься дещо вище 

верхнього коліна сифонної трубки, він зливається через сифон у колбу. Там, 

нагріваючись, ефір перетворюється на пару, яка знову підіймається в 

холодильник і, конденсуючись, стікає в екстрактор. Розчин ефірної олії 

збирається в колбі.  

Початком екстракції вважається той момент, коли розчинник з насадки 

екстрактора зіллється в приймальну колбу другий раз. Після цього екстракцію 

ведуть безперервно. Якщо неможливо організувати цілодобову роботу 

лабораторії, то екстракцію переривають, вимикаючи обігрівання водяної бані, а 

патрони в екстракторах повинні залишатися в шарі розчинника. 
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По закінченні приблизно половини часу екстрагування патрони в 

екстракторі перевертають. Розчинник через екстрактор повинен сифонувати не 

менше 7-8 разів на годину. 

Про кінець екстрагування можна судити за відсутністю жирної плями на 

фільтрувальному папері або скляній пластинці при випаровуванні нанесеної на 

них краплі розчинника, що стікає з екстрактора. 

Повноту екстракції можна також перевірити, поміщаючи краплю 

розчинника з екстрактора на шорстку сторону шліфованої частини шийки 

колби. Якщо після висихання краплі на шліфі не залишається слідів олії, то 

екстракція вважається закінченою. 

Після закінчення екстрагування припиняють нагрівати колбу, дають їй 

охолонути, вимикають воду і прибирають холодильник. Потім, нахиливши 

екстрактор, зливають у приймальну колбу через сифонну трубку ефір, що 

залишився в ньому, і від’єднують колбу від екстрактора.  

Для вiдгонки ефіру колбу з розчином ефірної олії приєднують до апарата 

для вiдгонки. Остаточне видалення ефіру і висушування ефірної олії проводять 

в електричній сушильній шафі при температурі 102-105°С до постійної маси. 

Перше зважування проводять через 1,5 год, подальші − через 30 хв. Колбу 

з ефірною олією після охолодження в ексикаторi протягом 45–60 хв зважують. 

Якщо при черговому зважуванні маса колби з ефірною олією збільшується, що 

можливе в результаті окиснення жиру, то за постійну масу приймають 

найменше значення. 

Масову частку ефірної олії (М, %) до маси сировини розраховують за 

формулою: 

М = ((m − m1)/m2)*100,     (5.2) 

 

де m – маса колби з ефірною олією, г;  

m1 – маса порожньої колби, г;  

m2 – маса наважки подрібненої сировини, г. 

За результат аналізу приймають середнє арифметичне двох паралельних 

визначень масової частки жиру окремих проб продукту. Обчислення проводять 

до другого десяткового знака, результат записують з точністю до першого 

десяткового знака.  

Розбіжності між паралельними визначеннями не повинні перевищувати 

0,5%. 

Результати лабораторної роботи оформляють у вигляді наступної таблиці. 

Ефіроолійна сировина  

Маса колби з ефірною олією (m), г  

Маса порожньої колби, г; (m1), г  

Маса наважки подрібненої сировини (m2), г  

Масова частка ефірної олії в сировині (М), %  

Органолептичні показники ефірної олії:  

запах  

колір  
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6 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

Фізичні методи вивчення олій використовуються досить давно не лише 

для визначення деяких якісних показників, але і для проведення кількісного 

аналізу. В більшості випадків під час проведення фізичних методів аналізу 

використовується значно менша кількість жирів у порівнянні з хімічними 

методами. При цьому аналізи проводяться швидко і досить точно. 

 

 

Лабораторна робота № 6 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ЕФІРНОЇ ОЛІЇ 

 

Мета роботи: визначити органолептичні та фізичні показники ефірної 

олії, які показують якість олії. 

Прилади та обладнання: колба на 100 мл, ваги аналітичні або 

електронні, циліндр, фільтрувальний папір, пробірка, годинникове скло. 

Матеріали: ефірна олія, що аналізується, спирт, фуксин, цукрова пудра. 

 

Органолептичні показники – це колір, смак і запах. 

 

Колір (і прозорість) ефірної олії визначають, помістивши 10 мл олії в 

циліндр з прозорого безбарвного скла діаметром 2-3 см, спостерігаючи на 

світлі. 

Запах визначають, завдавши близько 0,1 мл (2 краплі) олії на смужку 

фільтрувального паперу розміром 12×5. Олія не повинна змочувати край 

паперу. Порівнюють запах випробуваного зразка з запахом контрольного зразка 

протягом 1 години. Спочатку відчувається запах всього «букета» речовин, а 

потім поступово частина легколетких речовин випаровується, і при наступних 

визначеннях через кожні 15 хвилин запах буде змінюватися. Порівняння з 

еталоном дозволяє встановити ідентичність випробуваної олії. Може бути 

виявлена домішка інших олій або духмяних речовин. 

Смак визначають, прикладаючи до язика смужку фільтрувального паперу 

з нанесеною на неї краплею олії, або змішують 1 краплю ефірної олії з 1 г 

цукрової пудри і пробують на язик. 

 

Фізичні показники 

 

Розчинність визначають у мірному циліндрі, в який наливають 1 мл олії і 

поступово по 0,1 мл з бюретки доливають розчинник, зазначений у приватній 

нормативній документації. Ретельно збовтують. Зазначають повне розчинення 

ефірної олії. Визначення ведуть при 20°С. 1 мл ефірної олії збовтують у 

пробірку з 10 мл спирту; не повинно бути помутніння і крапель жирної олії. 
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Спеціальні проби: 

Спирт (етанол): 

1) 2-3 краплі ефірної олії наносять на воду на годинниковому склі. 

Спостерігають на чорному тлі. Не має бути помітного помутніння навколо 

крапель олії. 

2) 1 мл олії в пробірці нагрівають до кипіння. Пробірка повинна бути 

закрита ватою з кристалом фуксину. Пара спирту розчиняє фуксин. Не має бути 

фіолетово-рожевого забарвлення вати. 

 

 

Лабораторна робота № 7 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДКИХ ОЛІЙ 

 

Густиною ρ називають масу одиниці об'єму тіла 

 

,
V

m


 

 

де т – маса тіла, 

V – об'єм тіла. 

 

У Міжнародній системі одиниць розмірність густини виражають у кг/м
3
. 

Густина олій та жирів залежить від природи жирних кислот, які входять 

до складу тригліцеридів, їх молекулярної маси та ступеня ненасиченості. Як 

правило, густина олій та жирів знаходиться в інтервалі 0,9000-0,9500. 

На практиці визначають відносну густину, яка залежить від температури 

жиру і води. Тому в лабораторній роботі визначають густину олії при 

температурі t1 і густину води при температурі t1(
1

2

t

t ). Для одержання 

необхідних результатів густину перераховують на точно виміряну температуру: 

для олії – 20°С, для води – 4°С. Спочатку проводять перерахунок на 

температуру олії 20°С за формулою: 

 

),20t( 1

t

t

20

t
1

22
   

 
 

де 
20

t2
 – густина олії при 20°С і води при t2; 

1

2

t

t – густина олії при температурі експерименту; 

t1 – температура олії в експерименті, °С;  

t2 – температура води в експерименті, °С; 
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 – коефіцієнт об'ємного розширення аналізуючої олії (величина 

змінювання об'єму при змінюванні температури на 1°С).  

 

Потім доводять густину олії до температури води при 4°С, 

використовуючи формулу: 

 

,20

t

20

2
  , 

 

де  – густина води при температурі експерименту t2.  

 

Для звичайних олій у рідкому стані значення коефіцієнта об'ємного 

розширення  у температурному інтервалі 15-100°С знаходиться в розмірах 

0,00063-0,00070. Для рослинних олій використовують середнє значення 

0,00068, або 0,00070. Для жирних кислот значення  на 0,00002-0,00003 

вище, ніж для тригліцеридів. 

Густину визначають пікнометрами на 10, 20 або 25 мл. Цей метод 

називають пікнометричним і він являється найбільш точним. 

 

Мета роботи: визначити густину ефірної олії. 

Прилади та обладнання: пікнометр на 25 мл, стакан на 500 мл, 

термометр, піпетка на 1 мл. 

Матеріали: суміш спирту з ефіром (1:1), ефірна олія на вибір. 

 

Техніка виконання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8 – Пікнометри за ГоСТом 7465-67: 

а – колбоподібний з міткою і глухою притертою пробкою (для рідин); 

б – колбоподібний з капілярним отвором у пробці (для рідин); 

в – колбоподібний зі знімальною горловиною (для твердих речовин); 

г – U-подібний капілярний (для летких рідин) 
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Чистий і сухий пікнометр необхідно зважити на аналітичних терезах 

разом з наповнюючим його повітрям. Для того, щоб визначити реальну масу 

пустого пікнометра т вводять поправку. У цьому випадку із одержаної маси 

вираховують масу повітря, яке знаходиться в пікнометрі, знаючи, що 1 мл 

повітря відповідає 0,0013 г. Потім пікнометр заповнюють дистильованою 

водою до відмітки. Для приведення температури води t2 до постійної (близької 

до кімнатної) пікнометр занурюють в склянку з водою на 25-30 хвилин і 

опускають в нього термометр. Після того, як пройде цей час пікнометр 

виймають із склянки і витирають насухо фільтрувальним папером. Надлишок 

води в пікнометрі можна вилучити за допомогою фільтрувального паперу.                

У випадку недостачі води її доливають до відмітки піпеткою. Пікнометр з 

водою зважують на аналітичних терезах (m2), після чого його промивають 

сумішшю спирту з діетиловим ефіром і висушують у сушильній шафі (після 

охолодження в ексикаторі на зовнішній поверхні пікнометра не повинно бути 

вологи). Потім пікнометр повільно заповнюють олією, не допускаючи 

утворення стійких бульбашок повітря і його попадання на зовнішні стінки 

пікнометра. Знову занурюють пікнометр у склянку з водою і з термометром для 

другого доведення олії до постійної температури t1, перевіряючи рівень олії в 

пікнометрі за верхнім меніском. Надлишок олії в пікнометрі вилучають 

піпеткою, або фільтрувальним папером, скрученим в тонку трубочку. 

Аналогічним чином витирають внутрішню поверхню пікнометра. Зовнішню 

поверхню пікнометра витирають м'якою тканиною, після чого пікнометр з 

олією зважують на аналітичних терезах (m1). Густину визначають за формулою: 

 

,
mm

mm

2

21t

t
1

2 




 

 

де т – маса пустого пікнометра (без повітря), г; 

m1 – маса пікнометра з олією, г; 

m2 – маса пікнометра з водою, г; 

t1 – температура олії, °С; 

t2 – температура води, °С. 

 

Густину, знайдену в умовах експерименту, перераховують на стандартну 

температуру (
20

 ). Точність визначення повинна бути ±0,0002. 
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Лабораторна робота № 8 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ РІДКИХ ОЛІЙ 

 

Визначення показника заломлення рідких харчових продуктів базується на 

використанні приладу, який називається рефрактометром. В олійно-жировій 

промисловості використовують універсальний рефрактометр РПУ з точністю 

вимірювання 0,001, а також універсальний рефрактометр ИРФ-22 – з точністю 

вимірювання 0,0002. 

Мета роботи: визначити за допомогою рефрактометра показник 

заломлення рідкої ефірної олії. 

Прилади та обладнання: рефрактометр ИРФ-22, скляна паличка. 

Матеріали: розчинник для олії (діетиловий ефір, гексан, толуол тощо), 

ефірна олія на вибір. 

 

Техніка виконання 

 
Рис. 9 – Загальний вигляд рефрактометра ИРФ-22: 

1 – верхня півкуля вимірювальної головки; 2,9 – маховичок; 3 – нижня півкуля 

вимірювальної головки; 4 – освітлювальне дзеркало; 5 – дзеркало для освітлення шкали; 

6 – віконце; 7 – зорова труба; 8 – окуляр; 10 – термометр 

 

На поверхню вимірювальної призми скляною паличкою наносять 

декілька крапель олії не торкаючись призми. Потім опускають освітлювальну 

призму і закривають головку рефрактометра, слідкуючи за тим, щоб рідина 

повністю заповнювала щілину між призмами. Освітлювальне дзеркальце 

встановлюють таким чином, щоб світло, яке подається в освітлювальну призму, 

рівномірно освітлювало поле зору. У вимірювальну головку подають 

термостатуючу рідину і за термометром слідкують за температурою. Рухаючи 
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маховичок, який знаходиться на лівій стороні рефрактометра, змінюють 

відносне розміщення освітлювальної та вимірювальної призм і знаходять межу 

світла та тіні. Рухаючи маховичок компенсатора дисперсності вилучають 

забарвленість межі розділу. Потім маховичком, який розташований на лівій 

стороні корпусу рефрактометра, точно суміщають межу розділу з точкою 

перетину ниток і знаходять на шкалі приладу показник заломлення. 

Вимірювання повторюють 2 - 3  рази з точністю до 0,0002 і беруть середнє 

значення одержаних величин. При цьому шкала приладу повинна бути 

градуйована для температури 20°С. Якщо при визначенні показника 

заломлення температура була не 20°С, а інша, то одержану величину доводять 

до 20°С, використовуючи формулу: 

),20t(20

20

0   

де 
20

0 – показник заломлення при 20°С; 

20 – те ж саме при температурі t; 

0,00035 – середнє змінювання показника заломлення олії при змінюванні 

заломлення на t°С. 

Після закінчення визначення поверхню призми очищають ватою, 

спочатку змоченою в діетиловому ефірі, а потім сухою. 
 

 

Лабораторна робота № 9 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗАСТИГАННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ 
 

Олію, нагріту до температури 50°С, наливають у прилад 

Жукова на ¾ його об`єму, прилад закривають пробкою, через яку 

проходить термометр, вставлений таким чином, щоб ртутна 

кулька знаходилася приблизно на середині маси воску. 

Прилад розміщують у посудині з водою, що має постійну 

температуру 20°С. Легким періодичним струшуванням приладу та 

постійним помішуванням термометром олії до появи ясно 

вираженого мутного розчину. Показання термометра відмічають 

кожну хвилину. 
 

Рис. 10 – Прилад Жукова 
 

Температурою застигання вважають ту, яку олія зберігає 

деякий час протягом процесу застигання, або ту максимальну, до 

якої спуститься стовпчик ртуті. Визначення проводять два рази. Результати 

паралельних визначень вираховують до першого десяткового знака та 

округляють до цілого числа. За кінцевий результат приймають середнє 

арифметичне результатів двох паралельних визначень, допустимі розходження 

між якими в одній лабораторії повинні бути не більше 0,3°С, а виконаних у 

різних лабораторіях – не більше 0,5°С. 
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7 МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

Хімічні методи контролю проводяться при визначенні якості, складу і 

структурних елементів жирів, олій та супроводжуючих їх речовин. При цьому 

найбільш важливими показниками є кислотне та йодне числа, число омилення, 

число Генера та інші. Деякі з них використовуються для контролю 

технологічних процесів у виробництві та переробці олій і жирів. Визначення 

цих показників широко використовується також у науково-дослідній роботі. 

 

Лабораторна робота № 10 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТНОГО ЧИСЛА ЕФІРНИХ ОЛІЙ  

 

Кислотним числом називають кількість міліграмів КОН, необхідну для 

нейтралізації вільних жирних кислот, які знаходяться в 1 г жиру, кислотне 

число не є постійним і залежить від способу добування олії або жиру, умов 

зберігання та інших чинників. Тому воно віддзеркалює якість олії або жиру. 

Визначення кислотного числа світлих олій базується на титруванні наважки 

олії розчином лугу в присутності індикатора фенолфталеїну.  

 

Мета роботи: визначити кислотне число ефірної олії. 

Прилади та обладнання:. конічна колба на 250 мл з притертою пробкою, 

бюретка на 25 мл. 

Матеріали: розчинник для олії (діетиловий або петролейний ефір, гексан, 

спиртово-толуольна суміш), насичений розчин хлористого натрію, 1%-вий 

спиртовий розчин фенолфталеїну, 0,1 н. розчин КОН, ефірні олії (м’ятна, 

апельсинова, анісова, лимонна та інші за вибором викладача). 

 

Техніка виконання 

 

В конічній колбі на технічних терезах 

зважують 3-5 г олії з точністю ± 0,01 і потім 

приливають 50 мл раніше приготованої 

нейтральної суміші ефіру та 96%-вого 

етилового спирту (або іншого розчинника для 

олії) і сколочують. Сюди ж додають декілька 

крапель фенолфталеїну.  

Отриманий розчин при постійному 

перемішуванні титрують із бюретки 0,1 н. 

спиртовим розчином їдкого натру до слабо-

рожевого забарвлення, стійкої протягом 30 с. 

 

 
Рис. 11 – Прилад для титрування 
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Кислотне число (КЧ в мг КОН на 1 г олії) визначають за формулою (1): 
 

,
m

Ка611,5
КЧ


  

 

де 5,611 – титр 0,1 н. розчину КОН, мг/мл; 

а – кількість 0,1 н. розчину лугу, яка пішла на титрування, мл;  

К – поправка до титру;  

т – маса олії, г. 

 

Допустимі похибки між двома паралельними визначеннями при 

дослідженні нерафінованих олій – не більше 0,1 мг КОН. 

 

Лабораторна робота № 11 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ОМИЛЕННЯ 

 

Числом омилення називають кількість міліграмів КОН, яка необхідна для 

омилення тригліцеридів і нейтралізації жирних кислот (в тому числі і вільних), 

які знаходяться в 1 г жиру. Число омилення є характерним показником, 

значення якого для одного і того ж сорту олії коливаються в досить вузькому 

інтервалі. 

 

Визначення числа омилення базується на обробці олії деякою кількістю 

0,5 н. розчину лугу до повного омилення гліцеридів та жирних кислот; 

надлишок лугу відфільтровують кислотою. При омиленні рекомендують 

використовувати спиртові розчини лугу. Сумарна реакція, яка відбувається, у 

цьому випадку може бути зображена таким рівнянням: 

 

CH2OCOR CH2OH 

 

CHOCOR   + 3KOH CHOH   + 3RCOOH 

 

CH2OCOR CH2OH 

 

Для повного омилення тригліцеридів необхідно використовувати                 

100%-вий надлишок лугу. Час омилення – не менше 1 години. 

 

Мета роботи: визначити числа омилення ефірної олії. 

Прилади та обладнання: колба на 250 мл з повітряним холодильником. 

Матеріали: 0,5 н. водний розчин хлоридної кислоти, 1%-ний спиртовий 

розчин фенолфталеїну або тимолфталеїну. 
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Техніка виконання 

 
На аналітичних терезах зважують 1-1,5 г ефірної олії і вносять її в колбу. 

Потім із бюретки в колбу приливають 25 мл 0,5 н. спиртового розчину КОН, 

прикріплюють повітряний холодильник і нагрівають на водяній бані протягом 1 

години, слідкуючи за тим, щоб пара спирту не виходила з верхньої частини 

холодильника. Після омилення в колбі повинен бути однорідний прозорий 

розчин. Одночасно в іншій колбі в тих же умовах кип'ятять 0,5 н. спиртовий 

розчин КОН в кількості, що дорівнює взятому для омилення (контрольна 

проба). Потім титрують у гарячому стані розчини обох колб 0,5 н. розчином 

хлоридної кислоти в присутності фенолфталеїну або тимолфталеїну. 

Визначення числа омилення проводять за формулою: 

 

 ,
m

К)ба(05,28
ЧО


  

 

де  а – кількість 0,5 н. розчину хлоридної кислоти, яка пішла на титрування 

контрольної проби, мл; 

б – кількість тієї ж кислоти, яка пішла на титрування реакційної маси після 

омилення, мл;  

m – маса взятого жиру або олії, г;  

28,05 – титр 0,5 н. розчину хлоридної кислоти за КОН, мг/мл;  

K – фактор 0,5 н. розчину НС1 (поправка на титр). 

 

Лабораторна робота № 12 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФІРНОГО ЧИСЛА 

 

Ефірним числом (Е.ч.) називають кількість міліграмів КОН, необхідну для 

омилення складних ефірів, які знаходяться в 1 г жиру. Таким чином, якщо 

число омилення показує витрати КОН на нейтралізацію вільних жирних кислот, 

то ефірне число показує витрати КОН на омилення жирних кислот, які 

знаходяться в зв'язаному стані в гліцеридах, тобто ефірне число не враховує 

вміст вільних жирних кислот. 

 

Мета роботи: визначити ефірне число ефірної олії. 

Принцип роботи. Ефірне число визначають за різницею між числом 

омилення та кислотним числом: 

 

КЧЧОЕЧ  . 

 

Ефірне число не є постійною величиною і залежить від зміни кислотного 

числа. 
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Лабораторна робота № 13 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКИСНОГО ЧИСЛА ЕФІРНОЇ ОЛІЇ 

 

Перекисне число – це кількість первинних продуктів окиснення жирів – 

перекисів, які спроможні виділяти з водного розчину йодистого калію йод. 

 

Мета роботи: визначити перекисне число ефірної олії за вибором. 

Прилади та обладнання: колба на 250 мл, технічні або аналітичні терези. 

Матеріали: хлороформ, оцтова кислота, йодистий калій, дистильована 

вода, 0,1 н. розчин тіосульфату натрію. 

 

Метод базується на окисненні йодистого калію перекисами та 

гідроперекисами, які містяться у зразку, в розчині оцтової кислоти i хлороформі 

і титруванні йоду, який виділився, тіосульфатом натрію.  

 

Техніка виконання 
 

Наважку олії поміщують в колбу, додають 10  мл хлороформу, 

перемішують, потім додають  15 мл оцтової кислоти та 1 мл розчину йодистого 

калію, після чого колбу закривають та перемішують вміст колби протягом 1 

хвилини i залишають на 5 хвилин у темному місці при температурі 15-20°С. 

Потім приливають 75 мл води, ретельно перемішують i додають п'ять крапель 

розчину крохмалю. Йод, який виділився, титрують розчином тіосульфату 

натрію. 

 

Перекисне число розраховують за формулою: 

 

,
m

1000C)VV(
Х 01 
  

де V0 – об'єм розчину тіосульфату натрію, який використали під час 

контрольного вимірювання, мл; 

V1 – об'єм розчину тіосульфату натрію, який використали під час 

вимірювання, мл; 

С – концентрація використаного розчину тiocульфату натрію; 

т – маса наважки, г; 

1000 – коефіцієнт, який враховує перерахунок вимірювання у мілімолі 

на кілограм. 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Лабораторна робота № 14 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОДНОГО ЧИСЛА ЕФІРНОЇ ОЛІЇ 

 

Йодним числом (ЙЧ) називають кількість грамів йоду, еквівалентну 

кількості галоїду, який приєднується до подвійних зв'язків 100 г жиру. Таким 

чином, йодне число виражають в процентах йоду. Йодне число коливається в 

деякому інтервалі і є дуже важливою характеристикою олій та жирів. За цим 

показником роблять висновки про ступінь ненасиченості олії, здатності її до 

окислення і висихання водню. Цей показник також використовують для 

контролю процесу гідрогенізації жирів. Для визначення йодного числа жиру 

розроблено багато методів, які базуються на приєднанні до подвійного зв'язку 

хлористого йоду (метод Гюбля), бромистого йоду (метод Гануса і метод 

Вобурна), брому в присутності бромистого натрію (метод Кауфмана). В цій 

роботі використовується метод на основі реакції епоксимеркурування. 

 

Принцип роботи. Метод на основі реакції епоксимеркурування дозволяє 

визначити йодне число без приєднання галоїду до подвійного зв'язку. Він 

відрізняється тим, що для насичення подвійних зв'язків використовують розчин 

оцтової кислоти і оцтовокислої ртуті в етиловому спирті. В ролі каталізатора 

цього процесу використовують розчин азотнокислого кальцію Са(NO)3)2·4Н2O 

концентрацією 0,15 моль/л. Реакція насичення подвійних зв'язків проходить за 

наступною схемою: 

 

  СН = СН   + Нg(СН3СОО)2 + С2Н5ОН        СН ------ СН             + СН3СООН 

                                                                      

                                                                          OC2H5           HgOCOCH3 

 

Після зв'язування надлишку ртуті в хлоридний комплекс 2 м розчином 

NaCl оцтову кислоту відтитровують 0,1 н. спиртовим розчином КОН у 

присутності фенолфталеїну 

 

Нg(СН3СОО)2 + 2NаСl        НgС12+ 2СН3СООNа; 

 

СН3СООН + КОН      СН3СООК + Н2О. 

 

Кількість жиру для проведення аналізу беруть, користуючись наступною 

таблицею: 

 

Йодне число, % йоду Кількість жиру, г 

185-40 0,03-0,09 

40-10 0,09-0,40 

10-1 0,40-1,50 
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Мета роботи: визначити йодне число ефірної олії. 

Прилади та обладнання: колба на 250 мл. 

Матеріали: хлороформ, розчин для насичення, 2 м водний розчин NаСl, 

0,1 н. розчин КОН. 

 

Приготування розчину для насичення. До 150 мл етанолу-ректифікату 

додають 0,5-0,6 мл льодяної оцтової кислоти, 5 г оцтовокислої ртуті, 2,5 г 

азотнокислого кальцію і ретельно перемішують. Розчин фільтрують через 

паперовий фільтр і використовують для визначення йодного числа. 

 

Техніка виконання 

 

 На аналітичних терезах беруть наважку олії і вносять її в колбу, в яку 

додають 10 мл хлороформу та 30 мл розчину і залишають на 30 хвилин. Потім 

додають 20 мл водного розчину 2 м. хлористого натрію, після чого реакційну 

масу відтитровують 0,1 н. розчином КОН у присутності фенолфталеїну. 

Паралельно проводять контрольний експеримент. Йодне число визначають 

використовуючи наступну формулу: 

 

%,100
m

К02538,0)ба(
ЙЧ 


  

 

де а – кількість розчину КОН, яка пішла на аналіз наважки жиру, мл; 

б – кількість розчину КОН, яка пішла на контрольний експеримент, мл; 

К – поправка на титр 0,1 н. розчину КОН;  

m – наважка олії, г. 

 

Лабораторна робота № 15 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФЕНОЛІВ У ЕФІРНІЙ ОЛІЇ 

 

Визначення засноване на утворенні розчинних у воді фенолятів при 

взаємодії фенолу з розчином лугу. 

 

Мета роботи: визначити вміст фенолів у запропонованій ефірній олії. 

Прилади та обладнання: колба Касіа ємністю на 100 см
3
, піпетка. 

Матеріали: гідроксид натрію, ефірна олія. 

 

Техніка виконання 

 

В колбу Касіа піпеткою вносять 10 мл ефірної олії і приливають 50-60 мл 

3%-вого свіже приготованого розчину гідроксиду натрію. Суміш ретельно 

перемішують протягом півгодини, а потім приливаючи розчин лугу, переводять 

частину речовини, що не прореагувала, до горлянки колби. Після відстоювання 



 

49 
 

розраховують об’єм речовини, що не прореагувала з лугом у градуювальній 

частині колби при 20°С. 

 

 
Рис. 12 – Колба Касіа 

 

Об’ємну частку фенолу у відсотках розраховують за формулою: 

 

,10)V10(Х   

 

де V – об’єм олії, що не прореагувала з лугом, мл. 
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8 СИНТЕТИЧНІ ДУХМЯНІ РЕЧОВИНИ 

 

 

У наш час виробляється більше ніж 200 різноманітних продуктів для 

парфюмерії і косметики. Сировиною для отримання духмяних речовин є ефірні 

олії і хімічні продукти. 

Синтетичні духмяні речовини в результаті бурхливого розвитку хімії, 

особливо органічної хімії, отримали широке застосування, і в наш час у країнах 

з 7,5 тис. т духмяних речовин приблизно 6,6 тис. т припадає на духмяні 

речовини, які отримують синтетичним шляхом з хімічної сировини. 

Виробництво синтетичних духмяних речовин є частиною технології 

органічного синтезу. До синтетичних духмяних речовин відносять велику групу 

органічних сполук, які представляють собою індивідуальні хімічні сполуки. 

Індивідуальні хімічні сполуки виділяють хімічними або фізико-хімічними 

методами з різноманітних продуктів рослинного або тваринного походження, 

чи синтетичним способом. Індивідуальні духмяні речовини, отримані шляхом 

синтезу, називають зазвичай синтетичними духмяними речовинами (СДР), 

виробництво яких належить до складних химічних процесів із застосуванням 

спеціальних апаратурних оформлень. 

 

Загальні хімічні процеси, отримання духмяних речовин 

 

1. Процеси окислення: 

– окислення хімічними реактивами (отримання обепину і вератону); 

– каталітичне окислення (каталітичне дегідрування β-фенілетилового 

спирту). 

2. Процеси відновлення: 

– отримання коричного спирту; 

– каталітичне відновлення (отримання цитронеліолу і міднохромового 

каталізатора). 

3. Процеси етерифікації: 

– отримання етилацетату та ізомілацетату. 

4. Процеси переетерифікації і застосування каталізаторів: 

– отримання бензинсаліцилату. 

5. Процеси гідролізу: 

– отримання бенулілового спирту; 

– гідроліз складних ефірів. 

6. Процеси конденсації: 

– отримання гідроброму; 

– отримання псевдометиліонона та ізопсевдометиліонона; 

– отримання коричного альдегіду; 

– реакції хлорметилювання; 

– конденсація з виділенням хлористого водню або органічної кислоти. 

7. Процеси ізомеризації: 

– отримання ізоевгенолу. 
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8. Процеси циклізації: 

– отримання кумарину; 

– процеси циклізації у виробництві іононів. 

9. Процеси алкілування: 

– алкілування метаксилону. 

10.  Процеси гідрогалоідування: 

– гідробромування ундециленової кислоти; 

– гідробромування ундециленової кислоти. 

 

Сировина для синтезу синтетичних духмяних речовин 

 

Для синтезу СДР широко використовуються продукти переробки нафти і 

кам'яного вугілля: бензол, толуол, фенол, крезоли, галогенпохідні (хлорбензол, 

хлористий бензил, хлороформ та ін.), синтетичні спирти, карбонові кислоти 

жирного та ароматичного ряду, а також продукти лісохімічної промисловості – 

скипидар, каніфоль та ін. Ці речовини найчастіше є основною сировиною. Ряд 

з'єднань використовується як розчинники. Неорганічні сполуки – кислоти, луги, 

оксиди металів, основи, солі, гази та ін. – служать допоміжною сировиною. 

 

Характеристика синтетичних духмяних речовин 

 

СДР зустрічаються в дуже багатьох класах органічних сполук. Будова їх 

різноманітна: це сполуки з відкритим ланцюгом насиченого і ненасиченого 

характеру, ароматичні сполуки, циклічні з різним числом вуглецевих атомів у 

циклі. Серед вуглеводнів речовини з парфюмерними властивостями 

зустрічаються доволі рідко. Більшість духмяних речовин містять у своїй 

молекулі одну або декілька функціональних груп. Складні і прості ефіри, 

спирти, альдегіди, кетони, лактони, нітропродукти – і це далеко не повний 

перелік класів хімічних сполук, серед яких розкидані речовини з цінними 

парфюмерними властивостями. Нижче наведений короткий опис деяких 

синтетичних духмяних речовин, які використовуються в парфюмерно-

косметичній промисловості. 

Вуглеводні – це дифенілметан, лимонен і парацимол. 

Дифенілметан використовується для приготування композицій і 

запашників. Має запах апельсину з відтінком запаху герані. В природних 

ефірних оліях не знайдено, отримують його тільки синтетичним методом. 

Лимонен міститься в померанцевому, лимонному, тминному та ін. 

ефірних оліях. Його отримують двома методами: фракційною перегонкою 

ефірних олій, які містять лимонен і синтетично. Лимонен має запах лимона, 

застосовується як складова частина штучної лимонної олії. 

Парацимол знаходитья в незначній кількості в тминному, анісовому та ін. 

ефірних оліях, застосовується в різних запашниках і композиціях. 

Спирти (гераніол, нерол, цитронелол, терпинеол, ліналоол), як і складні 

ефіри, є одним з найрозповсюджених духмяних речовин, які використовуються 

в парфюмерно-косметичній промисловості. 
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Гераніол міститься в геранієвому, розовому, цитранеловому оліях, в олії 

лимонної полині та ін. Його виділяють з природніх ефірних олій, які містять 

гераніол. Гераніол використовують у композиціях і запашниках для надання їм 

запаху рози. 

Нерол міститься в розовому, неролієвому, бергамотному, іланг-

іланговому та ін. ефірних оліях. Отримують його синтетично. Нерол має запах 

рози, але не більше ніжнішим, ніж гераніол. 

Цитронелол міститься в геранієвій ефірній олії. В промисловості його 

отримують синтетично або з цитранелової олії. Цитронелол має запах рози і 

застосовується в різноманітних композиціях і запашниках. Отримують 

цитронелол шляхом відновлення цитраля з нікелевим каталізатором за нижче 

наведеною схемою: 

C
H3C

H3C

CH(CH2)2

CH3

C
H

C
O

H
C + 2H2

Ni

C
H3C

H3C

CH(CH2)2

CH3

CH2CH2OHC
H

цитраль

цитронеллол  
 

Терпинеол отримують з терпентинної олії. Він міститься в 

померанцевому, неролевому і камфорному оліях. Терпинеол має запах бузку, 

використовується в багатьох композиціях як одна зі складових частин. 

Ліналоол міститься в апельсиновому, ілаг-іланговому, кориандровому та 

ін. оліях. Він має запах конвалії, отримують фракційною розгонкою 

коріандрової олії. Інший спосіб отримання полягає в омиленні натрієвим лугом 

ліналілацетату, який міститься в ефірних оліях, за схемою наведеною нижче: 

C
H3C

H3C

CH CH2 CH2

CH3

CH CH2C + NaOH
H2O

ліналілацетат

OCOCH3

C
H3C

H3C

CH CH2 CH2

CH3

CH CH2C

ліналоол

OH

+ CH3COONa

 
Прості ефіри – це дифенілоксид, евгенол, ізоевгенол, метиловий і 

етиловий ефіри. 
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Дифенілоксид, застосовують в якості духмяних речовин, має запах 

апельсину і герані, для виготовлення парфюмів і одеколону, а також в якості 

віддушки косметичних препаратів, мила і засобів побутової хімії. 

Евгенол і ізоевгенол – ізомери, тобто вони однакові за складом, мають 

однакову молекулярну масу, але володіють різними хімічними і фізичними 

властивостями. Вони мають запах гвоздики, причому в евгенолі він грубіший. 

У промисловості вважають за краще використовувати ізоевгенол. Він 

знайдений в олії мускатної шавлії, іланг-іланговому, гвоздичній олії та ін. 

Евгенол отримують з олії гвоздики, що містить евгенолу до 85%, або 

синтетично. У виробництві духмяних речовин ізоевгенол отримують 

ізомеризацією евгенолу, який, в свою чергу, виділяють з натуральних ефірних 

олій, за наступною схемою: 

OH

OCH3

CH2 CH CH2

OK

OCH3

CH2 CH CH2

OK

OCH3

CH CH CH3

OH

OCH3

CH CH CH3

KOH t

H2SO4

евгенол евгенолят калію

ізоевгенолят калію ізоевгенол  
 

Метиловий і етиловий ефіри β-нафтолів застосовуються для 

приготування ароматів для мила з синтетичних миючих засобів. Метиловий 

ефір (яра-яра) має запах черемхи, етиловий (неролин-бромелію) – фруктовий 

запах. У природних ефірних олій вони не виявлені. Отримують обидва ефіри 

синтетично. 

Складні ефіри (бензилацетат, бензилсаліцилат, ізоамілацетат, 

метилсаліцилат, метилантранілат та ін.) за своєю хімічною природою 

представляють переважну більшість серед синтетичних запашних речовин. 

Бензилацетат є головним складеним компонентом, що отримується з 

квітів жасмину, гіацинта і гарденії. Проте в промисловості отримують його 

синтетично. Бензилацетат у розбавленому вигляді має запах, що нагадує запах 

жасмину. Він використовується для приготування композицій і запашників. 
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Бензилсаліцилат у природних ефірних оліях не виявлений. Його 

отримують синтетично. Має слабкий бальзамний запах і використовується в 

парфумерних композиціях і запашниках. 

Ізоамілацетат у природних ефірних оліях не виявлений. Його отримують 

синтетично. Має запах, що нагадує запах квітів орхідеї. Має підвищену хімічну 

стійкість, особливо в лужному середовищі. У зв'язку з цими властивостями, 

його використовують головним чином у запашниках для мила, миючих засобів, 

шампунів, а також у засобах побутової хімії. Ізоамілацетат отримують 

взаємодією ізоамілового спирту з оцтовою кислотою в присутності сірчаної 

кислоти за наступною схемою: 

CH
H3C

H3C

CH2 CH2OH

+ H2O

H2SO4

ізоаміловий спирт

ізоамілацетат

+ CH3COOH

CH
H3C

H3C

CH3 CH2 O C

O

CH3

оцтова кислота

 
 

Метилсаліцилат входить до складу касиєвого, іланг-ілангового та інших 

ефірних олій. Проте, отримують його синтетично. Має інтенсивний запах іланг-

ілангу. Використовують його для приготування композицій і запашників. 

Метилантранілат у природних ефірних оліях не виявлений. Отримують 

його синтетично. Має запах, що нагадує запах квітів апельсинового дерева. 

Використовується для приготування композицій. 

Ліналілацетат входить до складу олій (мускатної шавлії, лаванди, 

бергамотного та ін.). Отримують його з ефірних олій (коріандру та ін.), що 

містять ліналоол, шляхом взаємодії ліналоола, що знаходиться в олії, з оцтовим 

ангідридом з подальшим очищенням від домішок подвійною перегонкою під 

вакуумом. Він має запах, що нагадує запах бергамотної олії. Використовується 

в парфумерних композиціях і запашниках для косметичних засобів, мила і 

миючих засобів. 

Терпінілацетат у природних ефірних оліях не знайдений. Отримують його 

взаємодією терпінеолу з оцтовим ангідридом у присутності каталізатора.                   

В якості каталізатора використовують концентровану сірчану, фосфорну 

кислоти, хлорид цинку, ацетати лужних металів. Всі ці каталізатори значно 

прискорюють реакцію. Терпінілацетат має квітковий запах. Використовується 

для приготування парфумерних композицій і запашників із запахом квіткового 

напряму. 
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CH3

C OHH3C

CH3

H3CCO

O

H3CCO

+
H2SO4

CH3

C OCOCH3H3C

CH3

+ CH3COOH

терпінеол терпінілацетат  
 

Етилцинамат хоча і знайдений в деяких ефірних оліях, але отримують 

його синтетично. Має слабкий бальзамний запах з квітковою нотою. 

Використовується для приготування композицій і запашників. 

Окрім перерахованих складних ефірів, що мають інтенсивний 

ароматичний запах, існує велика група складних ефірів, таких як 

бензилбензоат, діетилфталат, етилацетат та ін., які мають слабкий аромат, тому 

не використовуються як запашні речовини в композиціях і запашниках. Проте 

вони часто використовуються в композиціях як розчинники для важко- або 

малорозчинних у спирті кристалічних запашних речовин. 

Лактони (кумарин, пентадеканолід) знайшли найбільше використання з 

цієї групи хімічних сполук. 

Кумарин зустрічається в природних сполуках у вигляді глюкозидів у 

бобах тонка і в ячміннику. Проте в промисловості його отримують синтетично 

за нижче наведеною схемою: 
CHO

OH

+ 3(CH3CO)2O
K2CO3

CHO

OCOCH3

+

HC

OCOCH3

OCOCH3

OCOCH3+

O
C O

саліциловий ангідрид ацетилсаліциловий альдегід

діацетат ацетилсаліциловий альдегід кумарин
 

 

Кумарин має запах свіжого сіна. Використовується в композиціях і 

запашниках. 

Пентадеканолід у природній сировині не знайдений. Синтезують його 

хімічним шляхом у результаті складних багатостадійних реакцій. Цей лактан 
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представляє великий інтерес для парфумерної промисловості, оскільки має 

рідкий запах тваринного мускусу, а також володіє фіксуючими властивостями в 

парфумерних композиціях. 

Альдегіди, так само як і складні ефіри, є однією з поширених хімічних 

груп ароматичних речовин. Найбільше використання в промисловості знайшли 

наступні альдегіди. 

Бензальдегід знайдений в багатьох ефірних оліях (апельсину, акації, 

гіацинта, гіркого мигдалю, неролі та ін.). Але в промисловості його отримують 

окисленням толуолу діоксидом марганцю у присутності сульфату міді. Має 

запах гіркого мигдалю. Використовується для приготування композицій з 

квітковим запахом. Крім того, бензальдегід використовується в багатьох 

синтезах як вихідна сировина для отримання інших запашних речовин. 

Отримують з толуолу окисленням киснем повітря за наведеною нижче схемою: 

O2

толуол бензальдегід

CH3 CHO

 

 

Ванілін міститься в стручках ванілі. Його отримують різними способами, 

але найбільш поширений метод синтез з гваяколу і лігніну. Ванілін має дуже 

сильний запах ванілі. Використовується в парфумерно-косметичній, 

кондитерській, хлібопекарській і інших галузях харчової промисловості. 

Гідрооксицитронелаль має свіжий запах липи з ноткою конвалії.                      

У природних ефірних оліях не знайдений. Отримують синтетично. 

Використовується для приготування багатьох композицій і запашників. 

H3C

C

H3C

CH CH2 CH2 CH CH2 CHO

CH3
NaHSO3

 

H3C

C

H3C

CH CH2 CH2 CH CH2 CH

CH3

H2OSO3Na

OH HCl або H2SO4  

H3C

C

H3C

CH2 CH2 CH2 CH CH2 CH

CH3

Na2CO3
SO3Na

OH

OH

 

H3C

C

H3C

CH2 CH2 CH2 CH CH2 CHO

CH3
OH

гідроксицитронеллаль  
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Гелеотропін міститься в ефірній олії квітів геліотропу і стручках ванілі. 

Вихідною сировиною для отримання гелеотропіну служать ефірні олії, що 

містять сафрол (сасафрасового, камфорного і псевдокамфорного лавра, а також 

олії зірчастого анісу). Отримують ізомеризацією сафролу. Має сильний запах 

квітів геліотропу. Використовується для приготування композицій і 

запашників. Отримують шляхом окислення ізосафролу в присутності біхромату 

натрію і сірчаної кислоти, за схемою наведеною нижче: 

O

O

CH2

HC C
H

CH3

+ Na2Cr2O7 + 4H2SO4

O

O

CH2

CHO

+ Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + CH3COOH + 4H2O

ізосафрол

геліотропін  

 

Жасминальдегід у природних ефірних оліях не знайдений. Отримують 

синтетично. У розбавленому стані нагадує запах квітів жасмину. 

Використовується в композиціях і запашниках. Жасминальдегід небезпечний. 

На повітрі може спалахувати, тому при зберіганні його упаковують у пляшки з 

притертими пробками і поміщають додатково в металеву тару. Отримують за 

наступною схемою: 

CHO

+ CH3(CH2)4CH2CHO
NaOH, H2O, CH3OH

HC

+ H2O

C

(CH2)4CH3

CHO

бензальдегід енантол жасминальдегід  

 

Обепін як запашна речовина із запахом, що нагадує запах квітів глоду, 

використовують при виготовленні композицій для духів і одеколонів, 

запашників для косметичних засобів. У природі знайдений в оліях анісу, 

фенхелю та ін., що містять анетол. До останнього часу обепін отримували лише 

з анісової або фенхельної олій, що містять відповідно 90 і 60% анетолу, 

окисленням їх хромпіком. Але пізніше був розроблений хімічний спосіб 

одержання обепіну окисленням анетолу, який міститься в олії глоду, анісу і 
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фенхелю, біхроматом натрію в присутності сірчаної кислоти. Цей метод має 

велике значення для промисловості, оскільки відкриває можливості створення 

штучних ефірних олій (анісової, фенхельної та ін.). Реакція отримання наведена 

нижче: 
OCH3

HC C
H

CH3

+ Na2Cr2O7 + 4H2SO4

CHO

+ Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + CH3COOH + 4H2O

анетол

обепін

OCH3

 

 

Цитраль міститься в ефірних оліях лимонної полині і змієголовнику. Має 

сильний лимонний запах. Використовується як найважливіший компонент для 

приготування композицій і запашників. Раніше цитраль отримували головним 

чином з олії коріандру. Останніми роками була створена технологія для синтезу 

цитралю з ізопрену та ацетилену. І хоча синтез складний, багатостадійний, але, 

враховуючи, що цитраль є також вихідною сировиною для багатьох синтезів, 

метод є дуже перспективним, не дивлячись на свою складність. 

Фенілоцтовий альдегід у природі не знайдений. Отримують окисленням 

фенилетилового спирту хромовою сумішшю. Має сильний запах гіацинта. 

Використовується в композиціях для додання ним квіткового відтінку запаху. 

Цикламенальдегід у природі не знайдений. Його синтезують з кумолу, 

синтез багатостадійний і складний. Має сильний запах, що нагадує запах квітів 

цикламена. Використовується в квіткових композиціях і запашниках. 

Кетон (іонон, метиліонон) використовується в парфумерно-косметичній 

промисловості для приготування композицій і запашників. 

Іонон при розбавленні нагадує запах фіалки. Раніше отримували з 

цитральвмісних ефірних олій (коріандру та ін.). У наш час отримують 

конденсацією синтетичного цитралю з ацетоном. 

Метиліонон (іралія), так само як й іонон, отримують з окисленої олії 

коріандру або синтетичного цитралю, за нижче наведеною схемою: 

H3C
C

H3C
CH CH2 CH2 C CH CH CHCOCH3

CH3

псевдоіонон  
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CH CHCOCH3 CH CHCOCH3

+

 

 

                      α-іонон                                          β-іонон 

 

H3C
C

H3C
CH CH2 CH2 C CH CH CHCOCH2CH3

CH3

 
 

CH CHCOCH2CH3 CH CHCOCH2CH3

+

 

                  α-метиліонон                                 β-метиліонон 

 

Класичні методи циклізації псевдоіононів основані на використанні 

сильних кислот, таких як сірчана або фосфорна. В залежності від природи і 

концентрації кислот циклізація може перебігати з переважним утворенням α- і 

β-ізомерів. 

В присутності концентрованої сірчаної кислоти у відповідних умовах 

можна отримувати практично чистий β-ізомер, в той час, як з 60%-вою 

кислотою утворюється суміш ізомерів з перевагою α-іону. На отримання α- і           

β-ізомерів шляхом сірчаної кислоти різної концентрації додаткового ефекту 

надає розчинник. 

Циклізація з фосфорною кислотою призводить до утворення переважно  

α-ізомеру. Використання в якості циклізуючого агента трифтористого бору 

також дає великий вихід α-іонону. 

Ізомери іонону дуже відрізняються один від одного як за характером 

запаху, так і за його силою. В парфумерії використовують α-іонони, які 

володіють у розбавленому вигляді більш тонким запахом. 

Нітросполуки похідних ароматичного ряду (мускус амбровий, мускус-

кетон) мають не лише запах мускусу, але є також фіксаторами, що широко 

використовуються при приготуванні композицій і запашників. 

Мускус амбровий у природі не виявлений. Отримують синтетично з 

метакрезолу і сечовини. Синтез багатостадійний і складний. Або проводять 

нітрування метилового ефіру третбутилметакрезолу сумішшю азотної кислоти з 

оцтовим ангідридом. 
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СH3

OCH3

C(CH3)3

+ 2 HNO3

(CH3CO)2O

СH3

OCH3

C(CH3)3

+ 2 H2O

NO2O2N

 

 

Мускус-кетон, так само як і мускус амбровий, має мускусний запах, але 

іншого відтінку. Синтезують з метаксилолу та ізобутилового спирту. Або 

проводять нітрування азотною кислотою 2,6-диметил-4-третбутилацетофенону. 
СH3

CH3

+ 2 HNO3

СH3

CH3

NO2

+ 2 H2O

COCH3O2N

(CH3)3C

COCH3

(CH3)3C

2,6-диметил-4-третбутилацетофенон мускус-кетон

 

Основи. Як основу, використовувану в промисловості, можна навести 

індол, що застосовується як компонент у композиціях і запашниках із запахом 

жасмину. У природі знайдений в оліях жасмину, неролієвому, квітках 

помаранчі та ін. Отримують індол синтетично. 

 

Отримання синтетичних духмяних речовин 

 

Багато відомих запашних речовин належать до класу складних ефірів. 

Останні широко поширені в природі і дають найрізноманітніші відтінки 

запахів, від запаху тропічних орхідей до характерного аромату добре знайомих 

нам фруктів. Ці з'єднання ми можемо синтезувати. Складні ефіри утворюються 

при взаємодії спиртів з карболовими кислотами. При цьому відщеплюється 

вода. 

В загальному вигляді цю реакцію можна надати в наступному вигляді: 

R OH + HOOC R1 R OOC R1 + H2O 

спирт + кислота  =  складний ефір + вода 

 

Реакція досить швидко йде лише у присутності водовіднімаючих засобів і 

каталізаторів. Тому суміш спирту і карбонової кислоти тривалий час кип'ятять 

у присутності сірчаної кислоти, яка діє як водовіднімаючий засіб, а також 

каталізує реакцію. Крім того, часто реакційну суміш насичують газоподібним 

хлористим воднем. Можна простіше отримати той же результат, додаючи 

кухонну сіль, утворюючу з сірчаною кислотою хлористий водень. Складні 

ефіри отримують також у присутності концентрованої соляної кислоти або 
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безводого хлориду цинку, проте з меншим виходом. Ці добавки застосовують в 

тих випадках, коли вихідні органічні речовини розкладаються концентрованою 

сірчаною кислотою, що можна виявити за потемнінням реакційної суміші і 

неприємним їдким запахом. 

 

 
 

Лабораторна робота № 16 

 

ОДЕРЖАННЯ СКЛАДНИХ ЕФІРІВ 

 

Мета: отримання складних ефірів шляхом синтезу та їх аналіз. 

Прилади та обладнання: електрична плитка, водяна баня, круглодонна 

колба на 50–100 мл, холодильник зворотній, ділильна лійка як приймач, терези 

лабораторні ІІ класу (аналітичні), скляний стакан ємністю 250 л. 

Матеріали: спирт, карбонова кислота, концентрована сірчана кислота, 

кухонна сіль (спирт і кислота обираються в залежності від обраного викладачем 

варіанта). 

 

Техніка виконання. 

 

Для отримання складного ефіру необхідно зібрати наступну установку.             

У круглодонну колбу вносимо розраховану за рівнянням реакції кислоту і 

спирт. Охолоджуємо суміш холодною водою і обережно, малими порціями, 

доливаємо 5 мл концентрованої сірчаної кислоти і трохи кухонної солі. 

Закриваємо колбу гумовою пробкою зі вставленим в неї зворотним 

холодильником (або через перехідний пристрій підключаємо холодильник). 

Потім вміст колби нагріватимемо на киплячій водяній бані протягом 2 годин. 

Дамо реакційній суміші охолонути і виливаємо її в чашку, яка містить 100 мл 

холодної води, краще всього зі шматочками льоду. Розмішуємо, виливаємо 

суміш у ділильну лійку і кілька разів енергійно струшуємо. При цьому можна 

відчути запах ефіру. Отриманий таким чином продукт – із розрахунку на 10-20 

г – ще містить домішки. Після охолодження реакційну суміш нейтралізуємо 

розбавленим розчином соди. Тепер ми можемо виявити запах чистого ефіру, а 
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також відмітити безліч маленьких олійних крапель складного ефіру, які 

плавають на поверхні водного розчину, тоді як вихідні речовини, що не 

прореагували, переважно містяться в розчині або утворюють кристалічний 

осад. 

Запах отриманих синтетичних речовин особливо приємний саме при 

сильному розбавленні. Навпаки, в концентрованому стані вони часто мають 

неприємний їдкий запах. Ми можемо переконатися в цьому, обполіскуючи 

кілька разів водою пробірки, в яких були отримані або зберігалися складні 

ефіри. Після промивання вони все ще пахнуть, і запах навіть стає ще 

приємнішим. Втім, самостійно синтезовані запашні речовини, звичайно, не 

можна використовувати для приготування фруктових есенцій – адже вони 

можуть бути забруднені домішками. Та і приготовані нами духи, на жаль, 

поступатимуться за якістю фабричним, які зазвичай є надто складними 

композиціями. 

 

Нижче наведені варіанти дослідів (за вибором викладача) 

 

Варіант 1 

Етилметанат (етилформіат, мурашиноетиловий ефір) – утворюється з 

етилового спирту і мурашиної кислоти. Цей ефір додають до деяких сортів 

рому, щоб надати йому характерний аромат. 

 

Варіант 2 

Бутилетанат (бутилацетат, оцтовобутиловий ефір) – утворюється з 

бутилового спирту та оцтової кислоти. Ефір має сильний фруктовий запах і є 

складовою частиною парфумерних композицій з ароматом лаванди, гіацинтів і 

троянд. 

 

Варіант 3 

Ізобутилетанат (ізобутилацетат, оцтовоізобутиловий ефір) – утворюється 

з ізобутилового спирту та оцтової кислоти. Ефір має сильний фруктовий запах і 

є складовою частиною парфумерних композицій з ароматом лаванди, гіацинтів 

і троянд. 

 

Варіант 4 

Пентилетанат (амілацетат, оцтовоаміловий ефір) – утворюється з 

пентанолу (тобто аміловий спирт (обережно отруйний!)), і оцтової кислоти.           

В розбавленому розчині має запах груші. 

 

Варіант 5 

Ізопентилетанат (ізоамілацетат, оцтовоізоаміловий ефір) – утворюється з 

3-метилбутанолу-1 (тобто ізоаміловий спирт (обережно отруйний!)), і оцтової 

кислоти. В розбавленому розчині має запах груші. 
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Варіант 6 

Метилбутанат (метилбутират, маслянометиловий ефір) – утворюється з 

метилового спирту і бутанової (масляної) кислоти. Запах його нагадує ранет. 

 

Варіант 7 

Етилбутанат (етилбутират; масляноетиловий ефір) – утворюється з 

етилового спирту і бутанової (масляної) кислоти. Ефір має запах ананасів. 

 

Варіант 8 

Пентилбутанат (амілбутират, масляноаміловий ефір) – утворюється з 

пентанолу (тобто аміловий спирт (обережно отруйний!)), і бутанової 

(масляної) кислоти. Ефір має запах груші. 

 

Варіант 9 

Ізопентилбутанат (ізоамілбутират, масляноізоаміловий ефір) – 

утворюється з 3-метилбутанолу-1 (тобто ізоаміловий спирт (обережно 

отруйний!)) і бутанової (масляної) кислоти. Ефір має запах груші. 

 

Серед ефірів ароматичних кислот теж є речовини з приємним 

ароматом. На відміну від фруктового запаху складних ефірів аліфатичного 

ряду у них переважають бальзамні, так звані тваринні запахи або запахи 

екзотичних квітів. Деякі з цих важливих запашних речовин ми синтезуємо. 

 

Варіант 10 

Метилбензоат – утворюється з метилового спирту і бензойної кислоти. 

Цей ефір нагадує за запахом бальзам і входить до складу парфумерних 

композицій із запахами свіжого сіна, російської шкіри (юхті), гвоздики, іланг-

ілангу і туберози. 

 

Варіант 11 

Етилбензоат – утворюється з етилового спирту і бензойної кислоти. Цей 

ефір нагадує за запахом бальзам і входить до складу парфумерних композицій 

із запахами свіжого сіна, російської шкіри (юхті), гвоздики, іланг-ілангу і 

туберози. 

 

Варіант 12 

Пентилбензоат (амілбензоат, бензойноаміловий ефір) – утворюється з 

пентанолу (тобто аміловий спирт (обережно отруйний!)) і бензойної кислоти. 

Цей ефір пахне конюшиною і амброю – своєрідним виділенням з травного 

тракту кита. Їх використовують для духів з східним колоритом. (Увага! 

Реакцію краще проводити в присутності концентрованої хлоридної 

кислоти, бо у присутності сірчаної кислоти імовірні побічні реакції). 
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Варіант 13 

Ізопентилбензоат (ізоамілбензоат, бензойноізоаміловий ефір) – 

утворюється з 3-метилбутанолу-1 (тобто ізоаміловий спирт (обережно 

отруйний!)) і бензойної кислоти. Цей ефір пахне конюшиною та амброю – 

своєрідним виділенням з травного тракту кита. Їх використовують для духів з 

східним колоритом. (Увага! Реакцію краще проводити в присутності 

концентрованої хлоридної кислоти, бо у присутності сірчаної кислоти 

імовірні побічні реакції). 

 

Варіант 14 

Етилсаліцилат – утворюється з етилового спирту і саліцилової кислоти. 

Нагадує за запахом олію зеленого барвінку. Проте у нього менш різкий запах. 

Він застосовується для виготовлення духів з ароматом касії і духів типу 

"Шипр". 

 

Варіант 15 

Пентилсаліцилат (амілсаліцилат) – утворюється з пентанолу (тобто 

аміловий спирт (обережно отруйний!)) і саліцилової кислоти. Ефір має 

сильний запах орхідей. Часто застосовується для створення аромату конюшини, 

орхідей, камелій і гвоздики, а також фантазійних ароматів, особливо при 

запашуванні мила. (Увага! Реакцію краще проводити в присутності 

концентрованої хлоридної кислоти). 

 

Варіант 16 

Ізопентилсаліцилат (ізоамілсаліцилат) – утворюється з 3-метилбутанолу-1 

(тобто ізоаміловий спирт (обережно отруйний!)) і саліцилової кислоти. Ефір 

має сильний запах орхідей. Часто застосовується для створення аромату 

конюшини, орхідей, камелій і гвоздики, а також фантазійних ароматів, 

особливо при запашуванні мила. (Увага! Реакцію краще проводити в 

присутності концентрованої хлоридної кислоти). 
 

Варіант 17. 

Бензилметанат (бензилформіат) – утворюються з ароматичного 

бензилового спирту і мурашиної кислоти. Вживають у парфумерії для 

створення аромату гіркого мигдалю. 

 

Варіант 18 

Бензилетанат (бензилацетат) утворюються з ароматичного бензилового 

спирту та оцтової кислоти. Вживають у парфумерії для створення аромату 

гіркого мигдалю. 

 

Варіант 19 

Бензилбутанат (бензилбутират) утворюються з ароматичного бензилового 

спирту і масляної кислоти. Вживають у парфумерії для створення аромату 

гіркого мигдалю. 
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Лабораторна робота № 17 

 

ОДЕРЖАННЯ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТУ 

 

Мета: отримання бензилового спирту. 

Прилади та обладнання: електрична плитка, водяна баня, круглодонна 

колба на 50-100 мл, холодильник зворотній, ділильна лійка як приймач, терези 

лабораторні ІІ класу (аналітичні), скляний стакан ємністю 250 мл. 

Матеріали: бензальдегід, концентрований розчин їдкого калію, 

дистильована вода. 

 

Техніка виконання 

 

На водяній бані при безперервному перемішуванні 30 хвилин нагрівають 

10 г бензальдегіду з концентрованим розчином їдкого калію. В результаті 

реакції утворюється бензиловий спирт і калієва сіль бензойної кислоти. 

 

2

CHO

+ KOH

COOKCH2OH

+

бензальдегід бензиловий
спирт

бензоат
калію  

 

Після охолоджування додамо 30 мл води. При цьому бензоат калію 

розчиняється, а бензиловий спирт виділяється у вигляді олії, утворюючої 

верхній шар. Відокремимо її в ділильній лійці. 

 

 

Лабораторна робота № 18 

 

СКЛАДАННЯ КОМПОЗИЦІЇ 

 

Мета: отримання ефіру швидким способом. 

Прилади та обладнання: електрична плитка, водяна баня, пробірка, 

холодильник зворотній, терези лабораторні ІІ класу (аналітичні), скляний 

стакан ємністю 250 л, смужка паперу. 

Матеріали: спирт, кислота, кухонна сіль, концентрована сірчана кислота. 

 

Техніка виконання 

 

Складання композиції № 1 

У пробірку налити бутиловий спирт + оцтову кислоту по 0,5-2 мл. 

Додати 5-10 крапель сірчаної кислоти. 
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Декілька крупинок кухонної солі. 

Помістити пробірку на 3-5 хвилин у киплячу воду (під тягою). 

Охолодити і вилити в стакан з холодною водою. 

Ефір збирається на поверхні води. 

Змочуємо смужку паперу в отриманому ефірі. 

Отримали сильний фруктовий запах. 

 

Складання композиції № 2 

У пробірку налити етиловий спирт + бутанову кислоту по 0,5-2 мл. 

Додати 5-10 крапель сірчаної кислоти. 

Декілька крупинок кухонної солі. 

Помістити пробірку на 3-5 хвилин в киплячу воду (під тягою). 

Охолодити і вилити в стакан з холодною водою. 

Ефір збирається на поверхні води. 

Змочуємо смужку паперу в отриманому ефірі. 

Отримали запах ананаса. 

 

Для проведення даної роботи можна взяти будь-який варіант з 

лабораторної роботи № 6 і отримати ефір за такою спрощеною методикою. 
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