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ВСТУП 

 

Для успішного засвоєння дисципліни «Методи контролю харчових 

виробництв» та уміння застосовувати одержані знання в практичній діяльності 

технолога при вивченні названого курсу передбачений лабораторний 

практикум. Метою лабораторного практикуму є ознайомлення з основними 

методами аналізу жирів і жиропродуктів та контролем якості сировини, 

допоміжних матеріалів, готової продукції й відходів,  які використовуються у 

технохімічному контролі виробництва. 

Під час проведення лабораторних робіт студент повинен навчитись 

виділяти жирові компоненти із харчових продуктів , а також основні 

компоненти складу жирів, супутні сполуки та добавки, які присутні у жирах і 

які найчастіше визначають якісні і смакові характеристики жирів і масел. 

До виконання лабораторної роботи студент повинен приступати лише 

після ознайомлення із теоретичною частиною і методичними вказівками. Перш, 

ніж приступити до виконання роботи студент повинен поспілкуватися із 

викладачем і показати знання з теорії і особливостей проведення конкретної 

лабораторної роботи.  

На лабораторних заняттях студент закріплює отримані теоретичні знання, 

засвоює методи дослідження і аналізу жирів і жировмісних продуктів 

харчування. 

 На першому лабораторному занятті студенти повинні ознайомитись із 

технікою безпеки і режимом роботи. Під час роботи в лабораторії необхідно 

виконувати наступне: вдягнути халат, перевірити, чи всі необхідні предмети є 

на місці, чи перебуває в робочому стані обладнання. Про всі недоліки або 

поломки доповідати викладачеві. Під час виконання лабораторних занять 

потрібно дотримуватись тиші, уникати лишнього ходіння по лабораторії. Не 

дозволяється виносити за межі лабораторії будь-які матеріали. Особисті речі 

тримати у спеціально призначеному для цього місці. 

На кожне лабораторне заняття студент повинен приносити: зошит для 

записів (лабораторний журнал), гумку для стирання олівців, простий олівець, 

лінійку. Підготовленість студента до виконання лабораторної роботи визначає 

викладач за результатами співбесіди та оформлення лабораторного журналу і 

може допускати або не допускати до виконання конкретної роботи. 

Для отримання допуску до роботи студент повинен знати: 

1. Теоретичний матеріал із даної теми лабораторної роботи. 

2. Методику виконання даної роботи. 

3. Специфіку аналізу, який проводиться в процесі роботи. 

4. Техніку безпеки виконання своєї конкретної лабораторної роботи 

Після закінчення практичної роботи студент повинен показати 

викладачеві свої результати, оформлені у лабораторному журналі. 

Лабораторний журнал протягом всього лабораторного практикуму повинен 

бути чітко, акуратно заповненим. Записи повинні мати такі розділи: 

 

 



 

1 

4 15 

1. Назва роботи. 

2. Мета роботи. 

3. Прилади і матеріали. 

4. Хід виконання роботи. 

5. Результати експерименту. 

6. Висновки. 

У пункті 4 повинна бути описана та методика, яка використовувалась 

студентом під час проведення аналізу 

У пункті 5 студент може записати результати роботи у вигляді таблиці, 

малюнків, розрахунків або у вигляді детального опису роботи і її специфіки. 

Після оформлення роботи відбувається співбесіда викладача із студентом. 

Лабораторна робота оцінюється сумарною оцінкою за теоретичні знання і 

за техніку її виконання. 

Після закінчення лабораторної роботи студент повинен прибрати робоче 

місце, протерти і поставити на місце обладнання і лабораторний посуд, 

ретельно вимити руки з милом. 

 

 

РОЗДІЛ І. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
 

Фізичні методи вивчення жирів та 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 № 1 

 

Визначення густини рідких харчових продуктів 

 

Принцип роботи. Густиною ρ називають масу одиниці об'єму тіла 

 

ρ =т/V 

 

де т - маса тіла, V – об'єм тіла. 

 

У Міжнародній системі одиниць розмірність густини виражають в 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( ). Для одержання 

необхідних результатів густину перераховують на точно виміряну температуру: 
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для олії – 20°С, для води – 4°С. Спочатку проводять перерахунок на 

температуру олії 20°С за формулою: 

 

                                                       ρ t2
20 

 = ρ t2
t1 

+β(t1-20), 

 

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

 – густина олії' при температурі експерименту;  

t1, – температура олії в експерименті, °С;  

t2 – температура води в експерименті, °С; 

 – коефіцієнт об'ємного розширення аналізуючої олії (величина 

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

 

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

використовуючи формулу: 

 

 , 

 

де  – густина води при температурі експерименту t2. (Див. Додаток, 

таблиця).  

 

Для звичайних жирів та олій в рідкому стані значення коефіцієнту 

об'ємного розширення  в 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, чим для тригліцеридів. 

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

називають пікнометричним і він являється найбільш точним. 

 

Хімічний посуд та реактиви: пікнометр на 25 мл, стакан на 500 мл, 

термометр, піпетка на 1 мл, суміш спирту з діетиловим ефіром (1:1), олія. 

 

Методика проведення роботи. 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 в 
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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 в склянку з водою і 

з термометром для другого приведення 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: 

 

ρ t2
t1  

=m1
 
–m/m2-m 

 

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 ( ). При вивченні твердого жиру густину визначають при 

температурі, яка вища на 10 - 15°С за температуру плавлення з подальшим 

перерахуванням на стандартну. Точність визначення повинна бути ±0,0002. 

 

Контрольні питання 

 

1. Якими способами визначають густину речовин? 

2. Як густина залежить від температури? 

3. Що собою являє пікнометр? Як з його допомогою визначають 

густину? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

 

Визначення показника заломлення рідких харчових продуктів 

 

Принцип роботи. 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. 
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Хімічний посуд, прилади та реактиви: рефрактометр ИРФ-22, скляна 

паличка, діетиловий ефір, олія. 

 

Методика проведення роботи. 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 по термометру 

слідкують за температурою. Рухаючи 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 

суміщують 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 приводять до 20°С, використовуючи формулу: 

 

=   + (t-20), 

 

де – показник заломлення при 20°С;  

 – теж саме при температурі t; 

0,00035 – середнє змінювання показника заломлення жиру при 

змінюванні заломлення на t°С. 

 

Після закінчення визначення поверхність призми очищають ватою, 

спочатку змоченою в діетиловому ефірі, а потім сухою. 

 

Контрольні питання 

 

1. Дати визначення поняття «показника заломлення». 

2. За допомогою якого приладу визначають показник заломлення рідких 

речовин? 

3. Чи залежить показник заломлення від температури речовини? Як 

саме? 

4. Навести принцип роботи рефрактометру. 

5. Який принцип використовується в дії рефрактометру? Назвіть 

фізичні закони. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

 

Визначення температури плавлення жиру 

 

Температурою плавлення жиру називають температуру, при якій він з 

твердого стану переходить у рідкий. Слід відмітити, що натуральні жири 

представляють собою суміш тригліцеридів. які мають різні температури 

плавлення. Тому перехід в краплинно-рідкий стан для них проходить не 

швидко, а протягом деякого часу, в інтервалі температур, в якому плавляться 

окремі компоненти суміші. Температура плавлення має велике значення в 

практиці. Цей показник використовується для контролю процесу гідрогенізації 

жирів, а також контролю якості напівфабрикатів та готової продукції у 

виробництві маргарину. Методи визначення температури плавлення базуються 

на повільному нагріванні твердого жиру до моменту розшавлення, який 

характеризують за прозорістю, рухомістю та інше. В олійно-жировій 

промисловості температуру плавлення на практиці встановлюють за 

температурою, при якій жир стає рухомим. При цьому використовують два 

методи визначення температури плавлення: за ссувом краплі жиру в капіляр з 

розширенням і за підняттям жиру у відкритому капілярі. Останній метод 

покладено в основу цієї роботи. 

 

Принцип роботи. Цей метод визначення температури плавлення жиру 

базується на фіксації температури плавлення за підняттям стовпчика жиру в 

капілярі, відкритому з обох кінців. 

 

Хімічний посуд, прилади та реактиви: порцелянова чашка, капіляр 

відкритий з обох кінців, термометр (0 - 60˚С), штатив з кільцем, склянка на 500 

мл, мішалка, лід, твердий жир (або маргарин). 

 

Методика виконання роботи. Зразок жиру для дослідження нагрівають 

на водяній бані в порцеляновій чашці до повного розплавлення і фільтрують. 

Чисту, суху, відкриту з обох кінців капілярну трубочку із тонкого скла з 

внутрішнім діаметром 1 - 1,2мм (довжиною 50-60мм, товщиною 0,2-0,3мм) 

занурюють одним кінцем у розплавлений жир так, щоб висота його в капілярі 

дорівнювала 10 мм. Капіляр з жиром витримують на льоду протягом 10 хвилин 

або залишають на 24 години при кімнатній температурі. Після цього капіляр 

прикріплюють до термометра (з шкалою в 0,1°С) тонким гумовим кільцем, 

таким чином, щоб стовпчик жиру знаходився на одному рівні з ртутною 

кулькою термометра. Потім термометр з капіляром занурюють в стакан з водою 

на таку глибину, щоб він занурився у воду на 3 - 4 см, слідкуючи за тим, щоб в 

незаповнений кінець капіляру не потрапила вода. Температура води в склянці 

повинна бути 15-18°С. При безперервному помішуванні мішалкою (механічною 

або магнітною) воду в склянці нагрівають спочатку із швидкістю приблизно 

2°С за хвилину, а за мірою наближення до температури плавлення - не більш 

чим 1°С за хвилину. Температурою плавлення вважають ту, при якій жир в 
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капілярі починає підніматися. Визначення проводять два рази і за результат 

приймають середнє арифметичне із двох паралельних експериментів, які 

повинні відрізнятися не більше, чим на 0,5°С. 

 

Контрольні питання 

 

1. Що називають температурою плавлення? 

2. За рахунок яких сил відбувається підняття стовпчику жиру по 

капіляру? 

3. Для чого необхідно визначати температуру плавлення харчових 

жирів? 

4. Чи впливатиме діаметр капіляру на швидкість підняття жиру в 

ньому? 

 

 

РОЗДІЛ II. 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 в науково-дослідній роботі. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

 

Визначення кислотного числа темнозабарвлених олій сольовим 

методом  

 

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. Кислотне число в 

цьому випадку розраховують за наступною формулою: 

 

К.ч.=5,611ak/m, 

 

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. 
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Більш проблематичним є визначення кислотного числа темнозабарвлених 

олій. Для цього розроблено декілька методів, одним з яких являється так званий 

сольовий метод. 

Принцип роботи. Особливістю цього методу є те, що не використовують 

розчинник для жиру. Для більш чіткого розділення фаз в олію або жир вводять 

насичений нейтральний водний розчин хлористого натрію. Титрування 

проводять в присутності індикатора фенолфталеїну. Після зв'язування всіх 

вільних жирних кислот, які знаходяться в олії, надлишок лугу з індикатором 

переходить в розчин хлористого натрію і забарвлює його в світло-рожевий 

колір. Присутність хлористого натрію стримує гідроліз мила і вилучає 

можливість утворення стійкої емульсії в процесі титрування. 

 

Хімічний посуд та реактиви: конічна колба на 250 мл з притертою 

пробкою, насичений розчин хлористого натрію, 1%-ний спиртовий розчин 

фенолфталеїну, 0,1 н. розчин КОН. 

 

Методика виконання роботи. В конічній колбі на технічних терезах 

зважують 10 г олії з точністю ± 0,01 і потім приливають 50 - 60 мл насиченого 

нейтрального розчину хлористого натрію і 0,5 мл розчину фенолфталеїну 

Колбу закривають пробкою, струшують і потім титрують 0,1 н. розчином КОН 

до тих пір доки після додання 1 - 2 крапель розчину лугу, не з'явиться стійкий 

рожевий колір нижнього шару. Кислотне число розраховують за 

вищеприведеною формулою. 

 

Контрольні питання 

 

1. Дати визначення кислотному числу. 

2. Від чого залежить кислотне число олій? 

3. На що впливає цей показник? 

4. На якій хімічній реакції базується методика визначення кислотного 

числа? 

5. В результаті яких процесів виникають вільні жирні кислоти в оліях? 

6. Що показує кислотне число? Як його показник може 

охарактеризувати отриману олію? 

7. Які процеси можуть протікати при титруванні олії лугом? 

8. Як концентрація лугу може вплинути на реакцію нейтралізації? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

 

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, 
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значення якого для одного і того ж сорту олії або жиру коливаються в досить 

вузькому інтервалі. 

 

Принцип роботи. Визначення числа омилення базується на обробці жирів 

або 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 

проходить у цьому випадку може бути зображена таким рівнянням: 

 

CH2OCOR CH2OH 

 

CHOCOR   + 3KOH CHOH   + 3RCOOH 

 

CH2OCOR CH2OH 

 

Для повного омилення тригліцеридів необхідно використовувати 100%- 

ний надлишок лугу. Час омилення – не менше 1 години. 

 

Хімічний посуд, прилади та реактиви: колба на 250 мл з повітряним 

холодильником, 0,5 н. водний розчин соляної кислоти, 1%-ний спиртовий 

розчин фенолфталеїну або тимолфталеїну. 

 

Методика виконання роботи. На аналітичних терезах зважують 1 - 1,5 г 

олії або жиру і вносять його 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 пари 

спирту не виходили 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 рівній взятому для 

омилення (контрольна проба). Потім титрують в гарячому стані розчини обох 

колб 0.5 н.розчином соляної кислоти в присутності фенолфталеїну або 

тимолфталеїну. Визначення числа омилення проводять за формулою: 

 

 Ч.о.=(а-б)28,05К/m, 

 

де  а – кількість 0,5 н. розчину соляної 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 соляної кислоти за КОН, мг/мл;  

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

 

1. Поняття «числа омилення». 

2. Яка різниця між кислотним числом і числом омилення? Як пов’язані 

між собою ці два показника? 

3. Як показник числа омилення впливає на якість олії? 

4. Для чого проводять контрольну пробу в методиці визначення числа 

омилення? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

 

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. 

 

Принцип роботи. Ефірне число визначають за різницею між числом 

омилення та кислотним числом: 

 

Е.ч.=Ч.о.- К.ч. 

 

Ефірне число не є постійною величиною і залежить від зміни кислотного 

числа. 

 

Контрольні питання 

 

1. Дати визначення ефірному числу. 

2. Навести взаємозалежність кислотного числа, числа омилення та 

ефірного числа? На що вказує кожен з них? 

3. Чи являється цей показник табличною величиною?  

4. Від чого залежить число омилення? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 

 

Визначення йодного числа 

 

Йодним числом (Й.ч.) 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 
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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)з)2·4Н20 

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 в 

присутності фенолфталеїну 

 

Нg(СНзС00)2 + 2NаСl        НgС12+ 2СН3СООNа 

 

СНзСООН + КОН      СНзСООК + Н20 

 

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 

 

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. 

 

Хімічний посуд, прилади та реактиви: колба на 250 мл, хлороформ, 

розчин для насичення, 2 м водний розчин NаСІ, 0,1 н. розчин КОН. 
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Методика проведення роботи. На аналітичних терезах беруть наважку 

олії або жиру (дивись таблицю) 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 в присутності фенолфталеїну. Паралельно 

проводять контрольний експеримент. Йодне число визначають використовуючи 

наступну формулу: 

 

Й.ч =(а-б)0,02538К/m·100%, 

 

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 жиру, г. 

 

Контрольні питання 

 

1. На що вказує йодне число? 

2. Якими методами визначають йодне число в оліях?  

3. На основі яких реакцій відбувається визначення йодного числа? 

4. Наскільки важливий цей показник для технологічних процесів 

вилучення та подальшої переробки рослинних олій? 

5. Від чого залежить показник йодного числа? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РАБОТА № 8 

 

Визначення числа Генера 

 

Числом Генера (ч.Г.) називають кількість грамів нелетких і нерозчинних 

у воді жирних кислот разом з неомильними речовинами, які знаходяться в 100 г 

жиру. Число Генера має велике значення для виробництва мила тому, що цей 

показник дає можливість визначити кількісний вміст в жирі жирних кислот 

миловарильної фракції. 

 

Принцип роботи. Визначення числа Генера базується на омиленні жиру, 

розкладенні мильного розчину мінеральною кислотою, екстракції ефіром 

жирних кислот, відгонці ефіру і висушуванні та зважуванні залишку. 

 

Хімічний посуд, прилади та реактиви: колба на 250 мл з повітряним 

холодильником, ділильна лійка на 500 мл, сушильна шафа, 2 н.спиртовий 

розчин КОН, 10%-ний розчин сірчаної кислоти, діетиловий ефір, прокалений 

сульфат натрію, метиловий оранжевий, олія або жир. 
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Методика виконання роботи. На аналітичних терезах беруть наважку 

жиру в кількості 5 г і вносять її в колбу, куди також додають 2 н.спиртового 

розчину КОН, приєднують повітряний холодильник і нагрівають на водяній 

бані протягом 1 години, після чого холодильник знімають, а спирт випаровують 

на водяній бані до зникнення його запаху. Потім залишок розчиняють в 100 мл 

гарячої дистильованої води і до розчину додають 10%-ну сірчану кислоту до 

ідентифікації кислої реакції за метиловим рожевим, після чого реакційну масу 

нагрівають до тих пір, доки жирні кислоти не з'являться на поверхні у вигляді 

прозорого шару. Потім реакційну масу охолоджують і тричі екстрагують в 

ділильній лійці діетиловим ефіром по 25 - 30 мл. Всі ефірні витяжки 

об'єднують, промивають в ділильній лійці дистильованою водою до 

нейтральної реакції за метиловим рожевим, сушать сульфатом натрію і 

фільтрують в іншу колбу, незабуваючи при цьому промити ефіром залишки 

сульфату натрію. Потім розчинник відганяють, а залишок сушать в сушильній 

шафі при 75°С до постійної ваги. Кількість жирних кислот X (в %) визначають 

за формулою: 

 

X=a·100/m, 

 

де а – маса осаду, г,  

т – маса жиру, г. 

 

Контрольні питання 

 

1. Що визначає показник числа Генера? 

2. На чому базується метод визначення нелеткихі нерозчинних у воді  

речовин? 

3. На що може вплинути величина числа Генера? Яке його значення? 

4. Від чого залежить число Генера?  

5. В чому різниця між показниками числа омилення і числа Генера? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9 

 

Визначення вмісту неомильних речовин 

 

До неомильних відноситься група речовин, які вилучаються петролейним 

або діетиловим ефірами після омилення жиру спиртовим розчином КОН і, які 

нерозчинні у воді та нелеткі в процесі сушіння. Як правило, до таких речовин 

відносяться стироли, вуглеводні, деякі пігменти, токофероли, 

високомолекулярні одноатомні спирти та інші. Вміст неомильних речовин 

може коливатися від десятих долей відсотка до декількох десятків відсотків. 
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Принцип роботи. Визначення базується на омиленні жиру і подальшому 

вилученню з омиленої маси або з водно-спиртового розчину мила ефіром 

неомильних речовин. 

 

Хімічний посуд, прилади та реактиви: колба на 250 мл з повітряним 

холодильником, ділильна лійка на 500 мл, сушильна шафа, 2 н.спиртовий 

розчин КОН, 50%-ний водний розчин етилового спирту з лугом, 96%-ний 

етиловий спирт, петролейний ефір, 1%-ний спиртовий розчин фенолфталеїну, 

0,02 н. спиртовий розчин КОН. 

 

Методика виконання роботи. На аналітичних терезах беруть наважку 

жиру в кількості 5 г і вносять її в колбу, куди також добавляють 15 мл 

спиртового розчину КОІІ, приєднують повітряний холодильник і нагрівають на 

водяній бані протягом 1 години, після чого до реакційної маси додають 15 мл  

води і кип’ятять її ще 30 хвилин. Одержаний мильний розчин охолоджують, 

зливають в ділильну лійку 50%-ним розчином спирту і тричі (по 30 мл) 

екстрагують петролейним ефіром. У випадку утворення стійкої емульсії її 

руйнують додаючи 96%-ний етиловий спирт. Всі ефірні витяжки об'єднують і 

проминають спочатку 50%-ним водним розчином спирту, який вміщує луг, а 

потім декілька разів 50%-ним водним розчином спирту (без лугу). Для кожної 

промивки використовують по 15 мл розчину. Промивання водним спиртом 

проводять до тих пір, доки промивна рідина не буде забарвлюватися в 

присутності фенолфталеїну. Ефірний розчин переносять у відгонну колбу, вагу 

якої встановлюють з використанням терезів. Розчинник відганяють на водяній 

бані, а колбу з залишком висушують в сушильній шафі при 105°С до постійної 

ваги. Вміст неомильних речовин визначають за допомогою наступної формули: 

 

X=a·100/m, 

 

де а – вага залишку в колбі, г;  

т – вага жиру, г. 

 

Контрольні питання 

 

1. Які речовини відносять до неомильних? 

2. Як розділити фракції омилених і неомильних речовин?  

3. На чому базується метод визначення неомильних речовин? 

4. Дати визначення числа омилення.  

5. Навести реакцію омилення тригліцеридів. 

6. Який реагент є індикатором для визначення лужного середовища?   
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ЛАБОРАТОРНА РАБОТА № 10 

 

Визначення вмісту летких розчинних у воді жирних кислот  

(число Рейхерта-Мейссля) 

 

Числом Рейхерта – Мейссля (ч.Р.М.) називають кількість мілілітрів 0,1 н. 

розчину КОН необхідного для нейтралізації летких і розчинних у воді жирних 

кислот, вилучених із 5 г жиру в спеціальних умовах. Визначення цього 

показника має велике значення при дослідженні харчових жирів, в тому числі 

при визначенні в цих жирах домішок кокосової та пальмоядрової олій. 

Визначення числа Рейхерта-Мейссля проводять в приладі, який складається з 

плоскодонної мірної колби, холодильника, краплевловлювача та плоскодонної 

приймальної колби. 

 

Принцип роботи. Метод базується на відгонці летких розчинних та 

нерозчинних у воді жирних кислот, з подальшим вилученням останніх. 

Кількість летких і розчинних у воді жирних кислот визначають шляхом 

титрування розчином лугу (КОН). 

 

Хімічний посуд, прилади та реактиви: прилад для визначення числа 

Рейхерта-Мейссля, піпетка на 100 мл, нейтральний хімічно чистий гліцерин, 

50%-ний водневий розчин №ОН, 50%-ний розчин сірчаної кислоти, пемза, 

кізельгур, 1%-ний спиртовий розчин фенолфталеїну, 0,1 н. розчин КОН. 

 

Методика виконання роботи. На аналітичних терезах беруть наважку 

жиру в кількості 5 г і вносять її в колбу, в яку вносять також 16 мл хімічно 

чистого гліцерину і 2 мл 50%-ного водного розчину NаОН, який приливають з 

бюретки, закритої зверху трубкою з натронним вапном. Омилення ведуть в 

гліцерині, а не в спиртовому розчині лугу, щоб запобігти випаровуванню 

кислот з парами спирту. Жир в колбі омилюють при обережному 

перемішуванні до тих пір, доки мило, яке утворилося в колбі не стане 

прозорим. Омилення закінчується, як правило, за 15 хвилин. При нагріванні 

слід запобігати перегріву рідини. Після омилення колбу охолоджують до 80-

90°С, приливають до неї 90 мл киплячої дистильованої води і нагрівають до 

повного розчинення мила. Прозорий мильний розчин повинен бути безбарвним. 

До теплого мильного розчину додають 50 мл 50%-ного розчину сірчаної 

кислоти та 0,6 - 0,7 г грубоподрібненої пемзи, після чого колбу приєднують до 

холодильника та краплевловлювача і нагрівають з такою інтенсивністю, щоб за 

19 - 21 хвилину в мірну прийомну колбу відігналось 110 мл рідини. 

Температура води на виході з холодильника повинна бути в інтервалі 15 - 20°С. 

Після того, як буде одержано 110 мл рідини, нагрів виключають і замість мірної 

колби підставляють під холодильник іншу колбу. Мірну колбу занурюють на 10 

хвилин у воду з температурою 15°С, таким чином, щоб верхня мітка 

знаходилась на 1 см нижче рівня води. Після цього вміст колби перемішують і 

фільтрують через сухий паперовий фільтр. Потім відбирають піпеткою 100 мл 
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прозорого фільтрату, додають до ньго 3 - 4  краплі фенолфталеїну і титрують 

0,1 н. розчином КОН. Паралельно проводять контрольний експеримент без 

жиру. Число Рейхерта-Мейссля (ч.Р.М.) (в мл КОН) визначають за формулою: 

 

ч.Р.М. = (а – б)·К·1, 

 

де а, б - кількість 0,1 н. розчину КОН, яка пішла відповідно на титрування 

в робочому і контрольному екперименті; 

К – поправка до титру 0,1 н. розчину КОН. 

 

Контрольні питання 

 

1. Значення числа Рейхерта-Мейссля як показника якості олій та жирів. 

2. Як проводять визначення числа Рейхерта-Мейссля? З чого 

складається прилад для його визначення?  

3. Від чого залежить число Рейхерта-Мейссля?  

4. Наскільки впливає цей показник на технологічні процеси подальшої 

переробки жирів? 

5. Які речовини, що містяться в оліях і жирах, можуть розчинятися у 

воді? Які речовини являються леткими?  

6. Чи пов’язані між собою число Генера та число Рейхерта-Мейссля? 

Яким чином? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11 

 

Визначення числа Поленське 

 

Числом Поленське (ч.П.) називають кількість мілілітрів 0,1 н. розчину 

КОН, необхідного для нейтралізації летких нерозчинних у воді жирних кислот, 

виділених в спеціальних умовах з 5 г жиру. Визначення цього показника має 

велике значення при вивченні харчових жирів і, зокрема, при визначенні 

домішок кокосової та пальмоядрової олій. Число Поленське визначають в 

одному й тому ж експерименті, що і число Рейхерта-Мейссля. 

 

Принцип роботи. Визначення числа Поленське базується на відгонці 

летких, розчинних і нерозчинних у воді жирних кислот з подальшою 

фільтрацією одержаного дистиляту для відокремлення водонерозчинних 

кислот. Кількість їх визначають шляхом титрування розчином КОН. 

 

Хімічний посуд та реактиви. 96%-ний нейтральний етиловий спирт, 0,1 

н. розчиїї КОН, 1%-ний спиртовий розчин фенолфталеїну, конічна колба на 250 

мл. 
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Методика виконання роботи. Після визначення числа Рейхерта- Мейссля 

для повного вилучення розчинних кислот трубку холодильника і два 

прийомники промивають 3 рази дистильованою водою з температурою 15°С 

порціями по 15 мл. Аналогічно діють і з фільтром, заповнюючи його кожний 

раз доверху. Водонерозчинні жирні кислота розчиняють у спирті. Для цього 

холодильник, два прийомники, і фільтр 3 рази промивають 96%-ним 

нейтральним етиловим спиртом і порціями по 15 мл. Кожну порцію наливають 

на фільтр після того, як повністю стече порція взята раніше. Спиртові фільтрати 

об'єднують і титрують 0,1 н. розчином КОН в присутності фенолфталеїну. 

Число Поленське (ч.П.) (в мл КОН) визначають за наступною формулою: 

 

Ч.П. = аК,  

 

де а – кількість 0,1 н. розчину КОН, який пішов на титрування, мл; 

К – поправка до титру 0,1 н. розчину КОН. 

 

Розходження між двома визначеннями не повинно бути більше ніж 2 - 

10% (відносних). 

 

Контрольні питання 

 

1. Визначення числа Поленське.  

2. На чому базується метод визначення цього показника? 

3. Що характеризує число Поленське? 

4. Залежність числа Поленське від числа Рейхерта-Мейссля.  

5. Який реагент являється індикатором кислотного середовища? 
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ТАБЛИЦЯ. Густина води при різних температурах 

 

   Температура,   
0
С 

Десяті долі градусів 

 0,0    0,1  0,2   0,3   0,4 

5 0, 0,999992 0,0,999990 0,9 0,99988 
0,0 

0,999986 

0,9    

0,999984 

6 968 965 962 958 954 

7 929 925 920 915 910 

8 876 870 864 857 851 

9 808 801 794 786 778 

10 728 719 770 701 691 

11 633 622 612 602 591 

12 525 513 502 490 478 

13 404 391 38 366 352 

14 27 25 243 229 215 

15 121 117 09 08 06 

16 0,998970 0,998954 0,998937 0,998921 0,998904 

17 802 785 767 750 732 

18 623 605 586 567 548 

19 433 414 394 574 354 

20 232 212 191 170 149 
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