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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  
Дисципліна «Технологія харчових поверхнево-активних речовин» 

викладається магістрам напряму підготовки 6.051701 – харчові технології та 
інженерія спеціальності 8.05170102 – технологія жирів і жирозамінників 
після вивчення таких дисциплін, як «Основи фізіології і гігієни харчування», 
«Технологія оздоровчих харчових продуктів», «Хімія ліпідів та їх похідних», 
«Загальна технологія харчових виробництв», «Технологія добування жирів», 
«Технологія переробки жирів» та ін.  

Предмет навчальної дисципліни «Технологія харчових поверхнево-
активних речовин» охоплює наступні основні об’єкти: 

– сировина для виробництва поверхнево-активних речовин;  
–  харчові поверхнево-активні речовини; 
– способи виробництва харчових поверхнево-активних речовин; 
– сфери застосування і властивості харчових поверхнево-активних 

речовин. 
Мета навчальної дисципліни – надати теоретичні і практичні знання 

способів виробництва і особливостей застосування харчових поверхнево-
активних речовин. 
 Для успішного засвоєння дисципліни крім лекційного курсу 
передбачені практичні роботи. Під час виконання практичних робіт на 
конкретних прикладах і задачах засвоюються теоретичні знання, набуті в 
процесі вивчення дисципліни, що сприяє її творчому осмисленню. 
  Домашні завдання студент виконує в зошиті для практичних робіт, 
оформляє розбірливо, охайно, грамотно, державною мовою. Контрольні 
запитання до кожного розділу (практичного заняття) повинні бути 
опрацьовані студентом з використанням лекцій і рекомендованої літератури 
та закріплені на практичних заняттях. 

Викладач, який проводить практичні заняття, зобов’язаний опитати 
студентів (в усній або письмовій формі) і за результатами опитування та 
перевірки домашніх завдань виставити оцінку в зошиті для практичних робіт 
і в журналі обліку поточної успішності студента (в тому числі і в 
електронному рейтинговому журналі). 
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Практичне заняття №1 (4 години) 
 

Загальна характеристика і класифікація поверхнево-активних 

речовин 

     

План: 

1. Визначення основних понять і термінів (дисперсія, емульсія прямого 
типу, емульсія оберненого  типу, дисперсна фаза, дисперсне 
середовище, гідрофільні емульгатори, гідрофобні (ліпофільні) 
емульгатори, гідрофільно-ліпофільний баланс та ін.). 

2. Класифікація харчових поверхнево-активних речовин за різними 
ознаками (за типом гідрофільних груп, за величиною гідрофільно-
ліпофільного балансу, за хімічною будовою). 

3. Гідрофільно-ліпофільний баланс (ГЛБ) харчових поверхнево-активних 
речовин. Розрахунок ГЛБ для суміші емульгаторів. 
 
Поверхнево-активна речовина (ПАР) – речовина, яка здатна при 

розчиненні в рідкому середовищі (розчиннику) і утворенні в ньому істинного 
або колоїдного розчину, адсорбуватися з нього на будь-якій поверхні 
розподілу фаз (рідина – газ, рідина – рідина, рідина – тверде тіло) з 
відповідним зниженням вільної поверхневої енергії (поверхневого 
натяжіння) на цій поверхні. Для типових ПАР характерною є визначена 
хімічна будова їх молекул, в яких одночасно містяться одна або декілька 
гідрофільних груп і одна або декілька гідрофобних груп. Таке сполучення 
називається дифільним. 

Поверхнева активність – це здатність речовини зменшувати вільну 
енергію (поверхневе натяжіння). ПАР за рахунок присутніх в їх молекулі 
гідрофільної і гідрофобної частин (дифільної структури або дипольної 
будови) здатні концентруватися на поверхні розподілу фаз нерозчинних між 
собою речовин, утворюючи міжфазну плівку. 

Гідрофільні групи забезпечують розчинність ПАР у воді, а гідрофобні – 
в неполярних розчинниках. Тому основні фізико-хімічні, а відповідно і 
технологічні властивості залежать від хімічної будови ПАР і співвідношення 
гідрофільних і гідрофобних груп. 

За типом гідрофільних груп розрізняють іонні і неіонні ПАР. Іонні ПАР 
дисоціюють у водних розчинах на іони, одні з яких поверхнево-активні, а 
інші навпаки – протиіонні.  В свою чергу в залежності від знаку заряду 
поверхнево-активного іона вони поділяються на аніонактивні, катіонактивні, 
амфолітні, неіоногенні. Це іонна класифікація. 
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Аніонні ПАР – поверхнево-активні речовини, що містять в молекулі  
одну або декілька функціональних груп, які іонізуються у водному розчині з 
утворенням негативно зараджених довголанцюгових органічних іонів, які й 
визначають його поверхневу активність. 

Катіонні ПАР – поверхнево-активні речовини, що містять в молекулі 
одну або декілька функціональних груп, які іонізуються у водному розчині з 
утворенням позитивно заряджених іонів, які й визначають його поверхневу 
активність. 

Неіоногенні ПАР – поверхнево-активні речовини, які не утворюють 
іонів у водних розчинах. Їх розчинність у воді визначається присутністю в 
молекулі декількох функціональних груп, що мають сильну спорідненість з 
водою. 

Амфолітні ПАР – поверхнево-активні речовини з декількома 
функціональними групами, які у водному розчині в залежності від умов 
можуть бути іонізованими з утворенням довголанцюгових аніонів або 
відповідно катіонів. В широкому розумінні слова, такі ПАР поводять себе 
аналогічно амфотерним сполукам. 

Крім іонної класифікації ПАР поділяють на групи за величиною 

гідрофільно-ліпофільного балансу, який характеризується співвідношенням 
ліпофільної (неполярної) і гідрофільної (полярної) частин молекули. 
Характер цих частин і визначає характер емульгатора і використовується для 
визначення сфери застосування ПАР  (табл. 1). Дія ПАР на один і той же 
об’єкт може бути протилежною в залежності від умов застосування і 
концентрації. 

 

Таблиця 1 

Сфери застосування ПАР 

 

Сфера застосування Величина ГЛБ 
Емульсія типу вода/жир (обернена) 3 – 6  
Емульгатори, змочувачі 7 – 9  

Емульсія типу жир/вода (пряма) 8 - 13 
Мийні речовини 13 – 15  
Солюбілізатори 15 – 18  

 

 
Гідрофільна (полярна) група – функціональна група, яка має 

електричний дипольний момент, виявляє спорідненість до полярних 
середовищ, в тому числі до води, і тим самим обумовлює гідрофільний 
характери всієї молекули. 
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Гідрофобна (неполярна) або ліпофільна група – частина молекули ПАР, 
що являє собою вуглеводневий ланцюг, який не характеризується помітним 
дипольним моментом і тому обумовлює ліпофільний характер молекули в 
цілому і її спорідненість до неполярних (малополярних) органічних 
середовищ. 

Гідрофільно-ліпофільний баланс (ГЛБ) – поняття, що дозволяє 
оцінювати відносне значення окремих складових частин молекули ПАР (її 
гідрофільних груп і неполярного вуглеводневого ланцюга) у проявленні всієї 
молекули в цілому до зовнішнього середовища – до води і органічних 
розчинників. 

Солюбілізація (колоїдна розчинність) – здатність розчинів ПАР, в яких 
утворилися міцели, розчиняти речовини мало або зовсім нерозчинні в 
чистому розчиннику. 

Змочувач – речовина, яка при введенні в рідину збільшує здатність 
змочування. 

Емульгатор – речовина, що полегшує утворення емульсії і підвищує її 
стійкість. 

Емульсія вода/жир (обернена) – емульсія, в якій безперервна фаза – 
рідина, що нерозчинна у воді (частинки води розподілені у жировій фазі). 

Емульсія жир/вода (пряма) – емульсія, в якій безперервна фаза водна 
(частинки жиру розподілені у воді). 

Мийні речовини – поверхнево-активні речовини в складі мийних 
засобів, які сприяють видаленню забруднення з поверхні шляхом 
переведення його в стан розчину або дисперсії. 

Харчові ПАР можуть бути природного або синтетичного походження. 
До природних ПАР (емульгатори) відносяться: сухе молоко, яєчний жовток, 
фосфоліпіди. 

Синтетичні ПАР за хімічною будовою поділяються на: 
– ефіри одноатомних вищих жирних спиртів; 
– ефіри багатоатомних спиртів; 
– продукти конденсації оксикислот з вищими жирними кислотами. 

В залежності від складу і будови різні ПАР виконують функції 
емульгаторів і стабілізаторів, пластифікаторів. Деякі поверхнево-активні 
речовини можуть бути використані в якості комплексоутворювачів 
(кристалоутворювачі), інші сприяють прискоренню процесів кристалізації, 
утворенню плівкових покриттів. 

В багатьох галузях харчової промисловості застосовують неіоногенні 
поверхнево-активні речовини в якості: емульгаторів, неповні ефіри жирних 
кислот і багатоатомних спиртів, цукрів та ін.; в якості спиртів 



 

 8 

використовують гліцерин і полігліцерин, пропіленгліколь, сорбіт та ін.; в 
якості жирних кислот – насичені і ненасичені жирні кислоти з довжиною 
вуглеводневого ланцюга від С8 до С18. Значення цукрів виконують глюкоза, 
сахароза та ін. 

Також використовуються моно- і дигліцериди стеаринової, 
пальмітинової і лауринової кислот, ефіри моногліцеридів жирних кислот з 
яблучною, лимонною, молочною, бурштиновою та ін. кислотами. 
Дослідження фізіологічної дії харчових ПАР на організм людини показали, 
що вони благотворно впливають безпосередньо на процеси травлення. 
Наприклад, фосфоліпіди і моногліцериди сприяють засвоєню жирів в 
організмі. 

Композиції харчових ПАР використовуються у виробництві маргарину, 
морозива, шоколаду, при випіканні хліба, кексів, різних виробів з тіста. Вони 
виконують функції стабілізаторів, емульгаторів, уповільнюють черствіння 
виробів з пшеничного борошна, підвищують стійкість харчових продуктів 
при зберіганні, інтенсифікують технологічні процеси. 

Різноманіття властивостей ПАР в наш час пояснюється не лише 
завдяки синтезу нових ПАР, а також і за рахунок поєднання окремих видів в 
різних якісних і кількісних співвідношеннях. 

ПАР можуть бути стійкими до біологічного розкладання, і такими, що 
біологічно розкладаються. 

Останні являють собою речовини, які в присутності води піддаються 
біологічному розкладанню, що призводить до втрати ними поверхнево-
активних властивостей. 

Першими харчовими емульгаторами були натуральні речовини. 
Типовими і найстарішими емульгаторами є білок і жовток курячого яйця, 
природний лецитин, сапоніни (наприклад, відвар мильного кореня). Всі вони 
більшою чи меншою мірою зберегли свою популярність у виробництві 
кондитерських виробів, проте в промисловості широко використовуються і 
синтетичні емульгатори, або продукти хімічної модифікації природних 
речовин, промислове виробництво яких почало розвиватися в 20-і рр. 
минулого сторіччя. 

Метою хімічної модифікації натуральних емульгаторів є зміна їх 
гідрофільно-ліпофільного балансу, наприклад, ГЛБ лецитинів можна 
змінювати від 2 до 10 (табл. 2). Відповідно змінюється і їх поведінка в 
харчових системах. Оскільки ГЛБ є величиною адитивною, змішуванням 
декількох емульгаторів можна отримувати емульгуючі системи, поведінка 
яких сильно відрізняється від поведінки компонентів. Наприклад, 
гідролізовані лецитини (ГЛБ 8) у сумішах з іншими емульгаторами можуть 
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мати величину ГЛБ 12. Величина ГЛБ може залежати від рН середовища: 
наприклад, в нейтральному і лужному середовищі ГЛБ амонійних солей 
фосфатиділової кислоти (Е442) помітно вища, ніж в кислому. 

 
Таблиця 2 

Величини гідрофільно-ліпофільного балансу (ГЛБ) основних харчових 

емульгаторів 

 

Код Е Емульгатори 
Величина 

ГЛБ 

Е 322 

Лецитини:  

фракціонований (збагачений фосфатидилхоліном) 2 
стандартний 4 

знежирений 5 
ацетильований 6 
гідролізований 8 

знежирений гідролізований 9 
ацетильований гідролізований 10 

Е 432 – 436  Ефіри поліоксіетиленсорбітану 10 – 15  
Е 442 Амонійні солі фосфатидилової кислоти 4 – 5* 
Е 471 Моно- і дигліцериди жирних кислот 3 – 4  

Е 472а Ефіри гліцерину і оцтової і жирних кислот 2 – 3  
Е 472b Ефіри гліцерину і молочної і жирних кислот 4 – 5  

Е 472с Ефіри гліцерину і лимонної і жирних кислот 4 – 12** 
Е 472е 
Е 472f 

Ефіри гліцерину і діацетилвинної і жирних кислот 
8 – 10  

Змішані ефіри гліцерину і винної і оцтової і жирних кислот 

Е 473 Ефіри сахарози і жирних кислот 3 – 16  
Е 474 Сахарогліцериди 3 – 16  

Е 475 Ефіри полігліцерину і жирних кислот 6 – 11  
Е 477 Складні ефіри пропіленгліколю і жирних кислот 1,5 – 3  
Е 481  Стеароіллактат натрію <18 

Е 482 Стеароіллактат кальцію 7 – 9  
Е 491 – 496  Ефіри сорбітану 2 – 9  

Примітка:  

* –  в кислому середовищі. В нейтральному і лужному набагато вище.  
** –  ГЛБ змінюється від 4 в кислому середовищі до 12 – в нейтральному 

 
 

 

 
ГЛБ є величиною адитивною і для суміші емульгаторів визначається як 

сума ГЛБ окремих емульгаторів пропорційно їх вмісту в суміші.  
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Наприклад, ГЛБ суміші  3 емульгаторів, взятих у співвідношенні 2:3:5, 
які мають відповідно величини ГЛБ1=14, ГЛБ2=5, ГЛБ3=7, розраховується як: 

 
ГЛБсуміші = ГЛБ1·0,2 + ГЛБ2·0,3 + ГЛБ3·0,5 = 14·0,2 + 5·0,3 + 7·0,5 = 
  = 7 + 1,5 + 3,5 = 12 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 1  

  
1. Що являють собою  поверхнево-активні речовини (ПАР)? 

2. Від чого залежать технологічні властивості ПАР? 

3. Які є види класифікації ПАР? 

4. Що таке гідрофільно-ліпофільний баланс (ГЛБ)? 

5. Які ПАР біологічно розкладаються? 

6. За яким компонентом суміші ПАР йому дають назву? 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №1 

 
За вказівкою викладача студент повинен: 
– класифікувати за різними ознаками визначену групу харчових 

поверхнево-активних речовин; 
–розрахувати гідрофільно-ліпофільний баланс двокомпонентної суміші 

харчових поверхнево-активних речовин і оформити у вигляді наступної 
таблиці 1, визначити можливість використання суміші ПАР за розрахованим 
ГЛБ для емульсій прямого чи оберненого типу: 

Таблиця 1 

№ 
варіанту 

Компоненти суміші 

Вміст 
індивідуального 

компоненту в 
суміші, % 

Велисина ГЛБ 
окремого 

компоненту 
суміші ПАР 

Розрахована 
величина ГЛБ 
суміші ПАР 

1 2 3 4 5 

1 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

5 

  

Ефіри 
поліоксіетиленсорбітану 

95 
 

2 

Лецитин стандартний 10   

Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

90 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

3 

Лецитин знежирений 15   

Змішані ефіри 
гліцерину і винної і 
оцтової і жирних кислот 

85 
 

4 

Лецитин ацетильований 20   

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

80 
 

5 

Лецитин гідролізований 25   

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

75 
 

6 

Лецитин знежирений 
гідролізований 

30 
  

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

70 
 

7 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

35 
  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

65 
 

8 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

40 

  

Лецитин ацетильований 60  

9 

Лецитин стандартний 45   

Лецитин знежирений 
гідролізований 

55 
 

10 

Лецитин знежирений 50   

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

50 
 

11 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

55 

  

 
 



 

 12 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

 
Ефіри 
поліоксіетиленсорбітану 

45 
  

12 

Лецитин стандартний 60   

Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

40 
 

13 

Лецитин знежирений 65   

Змішані ефіри 
гліцерину і винної і 
оцтової і жирних кислот 

35 
 

14 

Лецитин ацетильований 70   

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

30 
 

15 

Лецитин гідролізований 75   

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

25 
 

16 

Лецитин знежирений 
гідролізований 

80 
  

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

20 
 

17 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

85 
  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

15 
 

18 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

90 

  

Лецитин ацетильований 10  

19 

Лецитин стандартний 12   

Лецитин знежирений 
гідролізований 

88 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

20 Лецитин знежирений 22   

 
Лецитин ацетильований 
гідролізований 

78 
  

21 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

32 

  

Ефіри 
поліоксіетиленсорбітану 

68 
 

22 

Лецитин стандартний 42   

Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

58 
 

23 

Лецитин знежирений 52   

Змішані ефіри 
гліцерину і винної і 
оцтової і жирних кислот 

48 
 

24 

Лецитин ацетильований 62   

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

38 
 

25 

Лецитин гідролізований 72   

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

28 
 

26 

Лецитин знежирений 
гідролізований 

82 
  

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

18 
 

27 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

14 
  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

86 
 

28 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

24 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

 Лецитин ацетильований 76   

29 

Лецитин стандартний 34   

Лецитин знежирений 
гідролізований 

66 
 

30 

Лецитин знежирений 44   

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

56 
 

 

– розрахувати гідрофільно-ліпофільний баланс трьохкомпонентної 
суміші харчових поверхнево-активних речовин і оформити у вигляді 
наступної таблиці 2, визначити можливість використання суміші ПАР за 
розрахованим ГЛБ для емульсій прямого чи оберненого типу. 

Таблиця 2 

№ 
варіанту 

Компоненти суміші 

Вміст 
індивідуального 

компоненту в 
суміші, % 

Велисина ГЛБ 
окремого 

компоненту 
суміші ПАР 

Розрахована 
величина ГЛБ 
суміші ПАР 

1 2 3 4 5 

1 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

10 

  

Лецитин гідролізований 10  

Ефіри 
поліоксіетиленсорбітану 

80 
 

2 

Лецитин стандартний 15   

Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

15 
 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

70 
 

3 

Лецитин знежирений 20   

Змішані ефіри 
гліцерину і винної і 
оцтової і жирних кислот 

20 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

 
Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

60 
  

4 

Лецитин ацетильований 30   

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

30 
 

Лецитин стандартний 40  

5 

Лецитин гідролізований 10   

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

20 
 

Лецитин стандартний 70  

6 

Лецитин знежирений 
гідролізований 

20 
  

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

30 
 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

50 

 

7 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

5 
  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

15 
 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

80 

 

8 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

10 

  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот  

75 
 

Лецитин ацетильований 15  
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

9 

Лецитин стандартний 7   

Лецитин знежирений 
гідролізований 

8 
 

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

85 
 

10 

Лецитин знежирений 20   

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

70 
 

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

10 
 

11 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

35 

  

Лецитин гідролізований 35  

Ефіри 
поліоксіетиленсорбітану 

30 
 

12 

Лецитин стандартний 25   

Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

25 
 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

50 
 

13 

Лецитин знежирений 23   

Змішані ефіри 
гліцерину і винної і 
оцтової і жирних кислот 

22 
 

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

55 
 

14 

Лецитин ацетильований 15   

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

25 
 

Лецитин стандартний 60  
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

15 

Лецитин гідролізований 28   

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

27 
 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

45 

 

16 

Лецитин знежирений 
гідролізований 

13 
  

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

17 
 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

70 

 

17 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

26 
  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

24 
 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

50 

 

18 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

22 

  

Лецитин ацетильований 18  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

60 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

19 

Лецитин стандартний 80   

Лецитин знежирений 
гідролізований 

5 
 

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

15 
 

20 

Лецитин знежирений 44   

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

44 
 

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

12 
 

21 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

33 

  

Лецитин гідролізований 30  

Ефіри 
поліоксіетиленсорбітану 

37 
 

22 

Лецитин стандартний 31   

Ефіри полігліцерину і 
жирних кислот 

32 
 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

37 
 

23 

Лецитин знежирений 55   

Змішані ефіри 
гліцерину і винної і 
оцтової і жирних кислот 

25 
 

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

20 
 

24 

Лецитин ацетильований 15   

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

45 
 

Лецитин знежирений 40  
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

25 

Лецитин гідролізований 5   

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

90 
 

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

5  

26 

Лецитин знежирений 
гідролізований 

10 
  

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

80 
 

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

10 
 

27 

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

20 
  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

60 
 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

20 

 

28 

Лецитин 
фракціонований 
(збагачений 
фосфатидилхоліном) 

30 

  

Лецитин ацетильований 40  

Ефіри гліцерину і 
молочної і жирних 
кислот 

30 
 

29 

Лецитин стандартний 22   

Лецитин знежирений 
гідролізований 

28 
 

Амонійні солі 
фосфатидилової 
кислоти 

50 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 4 5 

30 

Лецитин знежирений 54   

Лецитин ацетильований 
гідролізований 

32 
 

Ефіри гліцерину і 
оцтової і жирних кислот 

14 
 

 

 

Практичне заняття №2 (4 години) 
 

Виробництво емульгаторів 

 

План: 

1. Виробництво емульгаторів Т-1 і Т-Ф 
2. Виробництво емульгатора МД. 
3. Виробництво емульгатора Т-2. 
4. Виробництво висококонцентрованих моногліцеридів. 
5. Виробництво лактилованих моногліцеридів 
6. Виробництво моногліцеридів діацетилвинної кислоти 

 

 
Виробництво емульгаторів Т-1 і Т-Ф 

 

 Емульгатор Т-1 являє собою суміш моно- і дигліцеридів, які отримують 
в результаті етерифікації гліцерину жирною кислотою: 
 

CH2OH

CHOH

CH2OH

+ RCOOH

CH2OCOR

CHOH

CH2OH

+ H2O

 
 
Отримати суміш моно- і дигліцеридів можна і реакцією 

переетерифікації жирно кислотних радикалів тригліцеридів гліцерином 
(реакція гліцеролізу): 
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2

CH2OH

CHOH

CH2OH

+

CH2OCOR

CHOH

CH2OH

CH2OCOR

CHOCOR

CH2OCOR

3

 
 
Слід відмітити, що в обох реакціях крім моногліцеридів утворюється 

деяка кількість ди- і тригліцеридів: 
 

CH2OH

CHOH

CH2OH

+ RCOOH

CH2OCOR

CHOH

CH2OH

+3

CH2OH

CHOCOR

CH2OCOR  
 
 

CH2OH

CHOH

CH2OH

+

CH2OCOR

CHOH

CH2OH

CH2OCOR

CHOCOR

CH2OCOR

+

CH2OH

CHOCOR

CH2OCOR  
 
 
Використання надлишку гліцерину в реакційній суміші, підбір 

каталізатора, температура  та інтенсивність перемішування дозволяють 
підвищити відносний вміст моногліцеридів.  

На якість емульгатора впливає чистота використовуваного для 
виробництва гліцерину, тому в якості сировини необхідно брати гліцерин 
дистильований динамітний. 

Емульгатор Т-Ф являє собою суміш емульгатора Т-1 і фосфатидів. 
Присутність останніх сприяє утримуванню вологи при підвищених 
температурах і запобігає розбризкуванню за рахунок здатності переходити в 
присутності води в гідратну форму. 
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CH2OCOR

CHOCOR

CH2O

+ H2O

P O

O

OCH2CH2N(CH3)3

CH2OCOR

CHOCOR

CH2O P OH

O

OCH2CH2N(CH3)3

OH  
 

 

Технологічна схема  виробництва  емульгатора Т-1 і емульгатора Т-Ф 

методом етерифікації (рис. 1) 

 

Жирні кислоти і гліцерин беруться відповідно у кількості 73,8% і 
26,2%. Жирні кислоти із збірника 9 проходять через фільтр 10 і подаються за 
допомогою насоса 13 через підігрівач 11 в струменевий змішувач 19, куди із 
збірника 8 за допомогою насоса 14 через підігрівач 12 подається гліцерин. Із 
змішувача 19 суміш надходить в етерифікатор 17. 

Реакція етерифікації протікає при температурі 210 – 220°С і 
інтенсивному перемішуванні до закінчення процесу, яке визначається за 
кислотним числом. Процес протікає в середовищі вуглекислого газу, азоту 
або під вакуумом. 

Для видалення води, яка утворюється  в процесі реакції, і тим самим 
для прискорення процесу, реакційна суміш із етерифікатора безперервно 
подається насосом 15 через підігрівач 16 у випарний апарат 18. З випарного 
апарата 18 суміш, стікаючи тонким шаром по тарілках або трубках, 
повертається в етерифікатор 17.  

Пара води, яка виділяється з тарілок випарного апарата 18, і частково 
захоплена нею пара гліцерину поступає в парціальний конденсатор, де 
конденсується основна маса пари гліцерину і звідки вона стікає назад на 
тарілки випарної колони. Пара води проходить через краплевловлювач 2, 
конденсується в холодильнику 1 і збирається у вакуум-збірнику 3. 

Передбачається також можливість відключення випарного апарата. В 
такому випадку пара води і захоплена нею пара гліцерину поступають в 
краплевловлювач, звідки гліцерин стікає у вакуум-збірник 7, а пара води з 
невеликими домішками гліцерину конденсується в холодильнику і стікає в 
другий вакуум-збірник 3.  
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Рис. 1. Технологічна схема виробництва емульгаторів Т-1 і Т-Ф методом етерифікації: 
1 – холодильник; 2 – краплевловлювач; 3, 7 – вакуум-збірники; 4, 8, 9, 23, 27 – збірники;  5, 6, 13, 14, 15, 21, 22, 28 – насоси; 
10 – фільтр; 11, 12, 16 – підігрівачі; 17 – етерифікатор; 18 – випарний апарат; 19 – струменевий змішувач; 20 – охолоджувач; 

24 – тарілчастий відстійник; 25 – відцентровий сепаратор; 26 – ємкість для фосфатидів; 29 – холодильний барабан 
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Після закінчення процесу етерифікації емульгатор подається насосом 
21 в охолоджувач 20, де охолоджується до 90 – 95°С, а із нього – на 
тарілчастий відстійник безперервної дії 24 або на відцентровий сепаратор 25 
для відділення непрореагованого гліцерину, який потім поступає в збірник 23 
і далі повертається на виробництво. 

Емульгатор зливається в збірник 27, потім насосом 28 подається на 
холодильний барабан 29. Охолоджений у вигляді стружки емульгатор 
являється готовим товарним продуктом і упаковується в спеціальну тару. 

Емульгатор Т-Ф  являє собою суміш емульгатора Т-1 і фосфатидних 
концентратів у співвідношенні 3:1. 

Для виробництва емульгатора Т-Ф в збірник 27 з емульгатором Т-1 
подають фосфатидний концентрат із ємкості 26. Суміш при температурі 80–
90°С інтенсивно перемішують і подають на охолодження. Готовий 
емульгатор зливають в ящики із гофрованого картону, прокладені 
пергаментним папером. 

 
Технологічна схема  виробництва  емульгатора Т-1 методом 

гліцеролізу (рис.2). 

 
При виробництві емульгатора методом гліцеролізу в якості жирової 

сировини використовують рафінований яловичий або свинячий жири, а 
також саломаси із бавовняної або соняшникової олії. В якості каталізатора 
використовується КОН або СаО в кількості 0,3% від маси жиру. 

Вихідні компоненти – жир і гліцерин відповідно у кількості 70% і 30% 
– подаються насосом 1 через пластинчастий теплообмінник 2 в реактор 6, 
обладнаним конденсатором 7. 

Каталізатор – 10%-вий розчин КОН в гліцерині готується окремо при 
температурі 70 – 80°С і закачується по лінії гліцерину насосом 1 в реактор 6.  

Оксид кальцію СаО використовується у вигляді порошку і 
завантажується вручну. 

Реакція протікає при температурі 210 – 220°С і залишковому тиску 0,03 
– 0,038 МПа (300 – 380мм.рт.ст.) протягом 2 – 4 годин в залежності від 
швидкості перемішування. 

Після закінчення реакції суміш, яка складається із моно-, ди-, 
тригліцеридів, вільних жирних кислот і гліцерину перекачується насосом 5 
через охолоджувач 4, де температура понижується з 220°С до 110°С у 
відстійник 8. Надлишок гліцерину, який не вступив в реакцію, відділяється 
на центрифузі 9, яка обладнана паровим кожухом. Одночасно відділяється і 
залишок каталізатора. 
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Рис. 2. Технологічна схема виробництва емульгатора Т-1 методом гліцеролізу: 
1, 3, 5, 11, 12, 14 – насоси; 2, 4 – пластинчасті теплообмінники; 6 – реактор; 7 – конденсатор; 

8 – відстійник; 9 – центрифуга; 10 – збірник; 13 – продуктовий збірник; 15 – холодильний 
барабан 
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Одержана після центрифугування суміш містить 42 – 45% моно-
гліцеридів і направляється через збірник 10 насосом 12 в продуктовий 
збірник 13, звідки подається насосом 14 на холодильний барабан 15, де 
охолоджується до температури на 5 – 7°С нижче температури плавлення 
емульгатора. Готовий емульгатор упаковується в тару. Протягом всієї 
операції, починаючи з нагрівання жиру і закінчуючи охолодженням і 
зливанням реакційної суміші, забезпечується гарне перемішування. Контроль 
процесу проводиться шляхом відбору проб реакційної суміші і розчинення в 
етанолі. Перша проба відбирається і досліджується через 1 годину після 
досягнення реакційною сумішшю температури 200°С, наступні – через кожні 
30 хвилин. 

Закінчення процесу гліцеролізу визначається за утворенням прозорого 
розчину проби в десятикратному об’ємі нагрітого етанолу. Готова партія 
аналізується на вміст моногліцеридів і гліцерину. 
 

Виробництво емульгатора МД 

 
 Емульгатор МД являє собою суміш моно- і дигліцеридів. За фізико-
хімічними показниками цей емульгатор близький до емульгатора Т-1. Вміст в 
ньому моногліцеридів 45 – 50%. Емульгатор МД виготовляється методом 
гліцеролізу при безперервному процесі. Вихідними компонентами для його 
виробництва є саломас з температурою плавлення 31 – 37°С і дистильований 
гліцерин. В якості каталізатора використовується СаО в кількості 0,2% від 
маси вихідних компонентів.  
 

Технологічна схема  виробництва  емульгатора МД (рис 3.). 

 

Саломас, рафінований і дезодорований надходить в ємкості 1, 2, 
гліцерин надходить в ємкість 3. В ємкостях підтримується температура 60°С 
нагріванням через паровий змійовик або кожух. Із ємкостей 1, 2 саломас або 
суміш саломасів за допомогою насосів 13, 14 направляється в бак на терезах 
4, звідки зважений саломас надходить в один із змішувачів 5. Кількість 
саломасу в змішувачі не повинна перевищувати його змінної потреби. В 
змішувачах 5 підтримується температура 60 – 80°С за допомогою парового 
кожуха. Там саломас змішується з каталізатором (оксидом кальцію СаО). 

Гліцерин із ємкості 3 насосом 12 подається в бак на терезах 4, а потім в 
ємкість-нагрівач 16 із розрахунку змінної потреби. Температура 60 – 80°С в 
ємкості 16 підтримується паровим кожухом. 
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Рис. 3 Технологічна схема виробництва емульгатора МД: 
1,2 – ємкості для рафінованого саломасу; 3 – ємкість для гліцерину; 4 – бак на терезах; 5 – змішувач; 6, 7 – насоси-дозатори; 

8 – теплообмінник; 9 – підігрівач; 10 – реактор; 11 – збірник емульгатора; 12, 13, 14 – насоси; 15 – збірник готової 
продукції; 16 – підігрівач для гліцерину; 17 – теплообмінник-підігрівач 
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Із змішувача 5 суміш саломасу з каталізатором насосом-дозатором 6 
або 7 подається в регенеративний теплообмінник 8, де нагрівається до 
температури 120 – 130°С готовим продуктом, який виходить із реактора 10 з 
температурою 180 – 200°С. Із регенеративного теплообмінника 8 суміш 
саломасу з каталізатором безперервно направляється через підігрівач 9 в 
реактор 10. Гліцерин із ємкості 16 насосом-дозатором 7 подається в реактор 
10 через теплообмінник-нагрівач 17, де нагрівається до 180 – 200°С. 

Реактор 10 з герметичним приводом робочою ємкістю 0,7 м³ 
складається з корпуса з кожухом, вбудованої теплообмінної камери і 
гвинтового перемішуючого пристрою. Для нагрівання реактора 
використовують нагріту пару 1,2 – 1,4 МПа, який подається в його 
теплообмінну камеру і кожух. Гвинтовий перемішуючий пристрій 
складається із гвинта, направляючого апарату і дифузора, який переходить в 
циркуляційну трубу. Швидкість гвинта 50 об./с (3000 об./хв.). 
В реакторі 10 відбувається процес гліцеролізу жирів протягом 1,5 – 2,0 годин 
в безперервному потоці під тиском рідини до 0,25 МПа (2,5 кгс/см ²), який 
створюється насосом-дозатором 6 або 7. В апараті створюється інертне 
середовище за рахунок азоту, який підводиться з балону. 

Моно-, дигліцериди виводяться через штуцер, розміщений в кришці 
апарата, і при температурі 180 – 200°С направляються в міжтрубний простір 
регенеративного теплообмінника 8, де віддають частину тепла вихідному 
продукту і охолоджуються до 80 – 90°С. Із теплообмінника 8 моно-, 
дигліцериди поступають в збірники готової продукції 11, де охолоджуються 
водяним кожухом, а потім направляються на фасування в картонні ящики. 
 

Виробництво емульгатора Т-2 

 
Емульгатор Т-2 являє собою суміш моно- і диефірів ди-, три-, тетра- та 

ін. полігліцеринів, а також гліцерину з жирними кислотами. На відміну від  
Т-1 емульгатор Т-2 містить додаткові гідроксильні групи, які значно 
підсилюють гідрофільну частину молекули емульгатора, придають йому 
здатність міцніше утримувати вологу в маргарині під час жаріння. 

Синтез емульгатора Т-2 складається з двох стадій: полімеризації 
гліцерину і етерифікації одержаного полігліцерину стеариновою кислотою. 

Полімеризацію гліцерину здійснюють в вакуумі при температурі 220 –
240°С в присутності лужного агенту. 

Одержаний полігліцерин етерифікують стеариновою кислотою при 
температурі 210°С в середовищі інертного газу або двооксиду вуглецю.   
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полігліцерин      моноефір полігліцерину          диефір полігліцерину 

де R – радикал високомолекулярної насиченої кислоти жирного ряду – С16, С18. 
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Рис. 4. Технологічна схема виробництва емульгатора Т-2: 
1 – ємкість для приготування розчину каталізатора; 2 – полімеризатор; 3 – фільтр для гліцерину; 4, 9, 11 – насоси; 5, 15 – 

дефлегматори; 6 – холодильник; 7 – збірник конденсату; 8, 16 – теплообмінники; 10 – збірник полігліцерину; 12 – 
реактор-етерифікатор; 13 – збірник жирних кислот; 14 – фільтр; 17 – збірник Т-2; 18 – фільтр-прес 
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Динамітний гліцерин із збірника через фільтр 3 за допомогою насоса 4 
подається в полімеризатор 2, виготовлений із нержавіючої сталі. Туди ж за 
допомогою вакууму із ємкості 1 подають розчин каталізатора в гліцерині. В 
якості каталізатора використовують бікарбонат або гідроксид натрію в 
кількості 0,5 – 1% від маси гліцерину. 

З початком нагрівання гліцерину і до закінчення його полімеризації 
процес протікає при інтенсивному перемішуванні і у вакуумі. Виділена пара 
води і частково захоплена нею пара гліцерину проходять через 
теплообмінник 5, який виконує функцію дефлегматора, конденсуються в 
холодильнику 6 і збираються в збірнику конденсату 7. 

Після закінчення процесу полімеризації, який контролюють за 
коефіцієнтом рефракції реакційної маси, полігліцерин через теплообмінник 8 
поступає в збірник полігліцерину 10, де зберігається в атмосфері 
вуглекислого газу. 

Обладнання, в якому знаходиться сировина, напівфабрикат і готовий 
продукт повинно бути виготовлено із нержавіючої сталі. Для проведення 
етерифікації в реактор-етерифікатор 12 завантажують розплавлену 
дистильовану жирну кислоту із збірника жирних кислот 13 і полігліцерин, 
попередньо нагрітий до 90°С, із збірника 10. Співвідношення стеаринової 
кислоти і полігліцерину 70:30 (масові частки) відповідно. 

Реакція етерифікації протікає при температурі 200 – 210°С і 
інтенсивному перемішуванні. Швидкість нагрівання в температурних межах 
від 100 до 210°С повинна складати 12 – 13°С за годину. Протягом всього 
процесу через реакційну масу пропускають азот для запобігання контакту 
гарячої реакційної маси з киснем повітря. Кінець реакції визначають за 
величиною кислотного числа. Після закінчення етерифікації продукт 
перекачують через теплообмінник 16 в збірник 17. В збірнику 17 продукт 
охолоджують до температури 100°С, зливають відстояний нижній шар 
непрореагованого гліцерину, а одержаний продукт подають на фільтр-прес 
18, а потім упаковують у вигляді плиток. 

 

Виробництво висококонцентрованих моногліцеридів 

 

Моногліцериди відносяться до неповних ефірів гліцерину. 
Висококонцентровані моногліцериди одержують етерифікацією гліцерину 
жирними кислотами з наступною дистиляцією і фракціонуванням, оскільки в 
процесі етерифікації або гліцеролізу утворюється не більше 42 – 45% 
моногліцеридів. 
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CH2OCOR

CHOH

CH2OH ,  
де R – радикал жирної кислоти. 

 
Молекулярна дистиляція – спосіб перегонки, який використовується 

для високомолекулярних речовин, здійснюється в процесі їх випаровування 
при залишковому тиску в межах 0,133 – 0,33 Па за рахунок різної довжини 
вільного пробігу молекул в умовах, коли відстань між поверхнею конденсації 
і випаровування менше довжини вільного пробігу молекул. 

Моногліцериди, отримані методом гідролізу, насосом 1 передаються на 
установку для молекулярної дистиляції. 

 

Технологічна схема  виробництва  висококонцентрованих моно 

гліцеридів (рис. 5). 

 

В тонкоплівковому випарному апараті 2 продукт при температурі 80-
90°С і залишковому тиску 1,33·10² – 2,66·10² Па піддається дегазації. 
Дегазована суміш моно-, дигліцеридів насосом 4 перекачується в 
тонкоплівковий випарний апарат 7, тобто на другий ступінь дистиляції, де 
вилучається надлишковий вільний гліцерин, вільні жирні кислоти і 
моногліцериди низькомолекулярних жирних кислот.  

Температурний режим, швидкість подачі сировини, вакуум 
регулюються в залежності від жирнокислотного складу і характеру домішок 
в продукті, що направляється на дистиляцію. 

Моно-, дигліцериди, очищені від гліцерину, насосом 9 перекачуються 
на третій ступінь дистиляції. В тонкоплівковому апараті третього ступеня 13 
відбувається дистиляція моногліцеридів при залишковому тиску 1,33 Па. 
Температурний режим, як і для другого ступеня, встановлюється в 
залежності від складу вихідного продукту. Моногліцериди у вигляді 
дистиляту перекачуються в продуктовий збірник 19, а дигліцериди у вигляді 
недистильованого залишку збираються в збірнику 20. Попередньо вони 
охолоджуються до 80°С, проходячи через теплообмінник 16. Консистенція 
моногліцеридів залежить від жирнокислотного складу, тобто вони можуть 
бути твердої, рідкої і пастоподібної консистенції. 
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Рис. 5. Технологічна схема виробництва висококонцентрованих  моногліцеридів: 
1, 4, 5, 9, 14, 15, 21 – насоси; 2, 7, 13 – тонкоплівкові випарні апарати; 3, 6, 12 – конденсатори; 8 – парожекторний блок; 10 

– вакуум-насос; 11 – дифузійний насос; 16 – теплообмінник; 17, 18 – відстійники; 19, 20 – продуктові збірники 
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Тверді моногліцериди можуть бути одержані у вигляді таблеток на 
стрічковому охолоджуваному конвейєрі. При цьому розплавлені 
моногліцериди дозуються краплями на стальну стрічку конвейєра, 
застигають і падають у вигляді таблеток в спеціальний бункер і далі на 
розфасовування і упаковку. 

Для отримання моногліцеридів в порошкоподібному стані 
використовується розсіювальний апарат. 

 

Виробництво лактилованих моногліцеридів 

 
 Лактиловані моногліцериди (ЛМГ) – харчові поверхнево-активні 
речовини. ЛМГ одержують етерифікацією моногліцеридів молочною 
кислотою. Вони являють собою багатокомпонентну суміш, до складу якої 
входять продукти етерифікації моно- і дигліцеридів молочною кислотою, а 
також моно- і дигліцериди, які не прореагували, вільні жирні кислоти та ін.  
 
 
 
CH2OCOR

CHOH

CH2OH

+ CH3CH COOH

CH2OCOR

CHOH

CH2OCO CH

OH

CH3

+ H2O

OH

 
моногліцерид молочна кислота    ЛМГ 

 
 

Технологічна схема  виробництва лактилованих моногліцеридів (рис. 6) 

 
 
Моногліцериди, попередньо розплавлені в ємкості 1 і молочна кислота 

насосом 2 подаються в реактор з пропелерною мішалкою 3. Процес 
відбувається при високій температурі.  

Залишковий тиск в апараті створюється двоступеневим 
пароежекторним блоком 7, перед яким встановлено циркуляційний насос 9. 
Вода, яка утворюється в процесі реакції, відганяється через конденсатор 4 і 
охолоджується в охолоджувачі 5. Відігнана вода уловлюється пристроєм 6. 
Готовий продукт подається на стрічковий охолоджувач, де формуються 
таблетки і фасуються в спеціальну тару. 
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Рис. 6. Технологічна схема виробництва лактилованих моногліцеридів:  
1 – ємкість для розплавлення моногліцеридів; 2 – насос; 3 – реактор; 4 – конденсатор; 5 – охолоджувач; 6 – 

пристрій для вловлювання води; 7 – пароежекторний блок; 8 – конденсатор; 9 – циркуляційний насос 
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Виробництво моногліцеридів діацетилвинної кислоти 

 
 Моногліцериди діацетилвинної кислоти (МГС-ДВ) являють собою 
похідну моногліцеридів, ОН-група яких етерифікована діацетилвинною 
кислотою. 

В якості вихідної сировини використовують оцтовий ангідрид, винну 
кислоту і моно-, дигліцериди з вмістом моногліцеридів 40, 60 і 90%. 
 Процес одержання цього емульгатора складається з двох стадій: 

– отримання діацетилвинного ангідриду: 
 

HO CH COOH

CHHO COOH
+ 3

CH3CO

CH3CO
O

CH3OCO

CH3OCO

CH

CH

CO

CO
O + 4 CH3COOH

 
 

– етерифікації моногліцеридів діацетилвинним ангідридом: 
  
CH2OCOR

CHOH

CH2OH

CH3OCO

CH3OCO

CH

CH

CO

CO
O+

CH2OCOR

CHOH

CH2OCO CH

O

CO

CH3

CHCOOH

O

CO

CH3  
           

МГС-ДВ 

 

Технологічна схема  виробництва  моногліцеридів діацетилвинної 

кислоти (рис. 7) 

 

Оцтовий ангідрид із ємкості 4 через мірник 12 перекачується в реактор 
11. Винна кислота вводиться через патрубок у верхній кришці реактора із 
крафтмішків. 
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Рис. 7. Технологічна схема виробництва моногліцеридів діацетилвинної кислоти:  
1, 3, 9, 13 – насоси; 2 – ємкість для оцтової кислоти; 4 – ємкість для оцтового ангідриду; 5, 10 – конденсатори; 6, 8 – ємкість для 
погонів оцтової кислоти; 7, 15 – терези; 11 – реактор; 12 – мірник для оцтового ангідриду; 14 – ємкість для готового продукту 
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Ацетилювання винної кислоти і наступна етерифікація ангідриду 
діацетилвинної кислоти моно-, дигліцеридами виконуються при високих 
температурах. Передбачається нагрівання реактора циркуляцією гарячого 
теплоносія. Виділена в результаті реакції оцтова кислота із конденсаторів 5, 
10 надходить в збірник погонів 8. Насосом 9 вона перекачується в ємкість 2. 
Моно-, дигліцериди із ємкості терезів 7 втягуються за рахунок вакууму в той 
же реактор. 

Після етерифікації моно-, дигліцеридів готовий продукт насосом 13 
подається в збірник, потім розфасовується в бочки або направляється в цех 
для приготування харчових добавок. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 2  

 

1. Які сполуки використовуються в якості емульгаторів? Який порядок 

позначення їх на харчових продуктах? 

2. Охарактеризуйте основні способи виробництва емульгатора Т-1. Які 

хімічні реакції лежать в основі процесу? 

3. Опишіть технологічну схему виробництва емульгатора Т-1методом 

етерифікації. 

4. Опишіть технологічну схему виробництва емульгатора Т-1 методом 

гліцеролізу. 

5. Який склад емульгатора Т-Ф? Якими новими якостями в порівнянні 

емульгатором Т-1 він характеризується? 

6. Яким методом виготовляється емульгатор МД? Які умови здійснення 

процесу? 

7. Дайте загальну характеристику емульгатора Т-2. Якими новими 

якостями в порівнянні з емульгатором Т-1 він характеризується? 

8. З яких основних стадій складається процес виробництва емульгатора 

Т-2? Які хімічні реакції лежать в основі процесу? 

9. Опишіть технологічну схему виробництва емульгатора Т-2. 

10. Які процеси лежать в основі виробництва висококонцентрованих 

моногліцеридів? 

11. Опишіть технологічну схему виробництва висококонцентрованих 

моногліцеридів. 

12. Яка хімічна реакція лежить в основі процесу виробництва 

лактилованих моногліцеридів? 

13. Опишіть технологічну схему виробництва лактилованих 

моногліцеридів. 
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14. Які хімічні реакції лежать в основі процесу виробництва 

моногліцеридів діацетилвинної кислоти?  

15. Опишіть технологічну схему виробництва моногліцеридів 

діацетилвинної кислоти. 

 
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ №2 

 
За вказівкою викладача студент повинен: 
– накреслити одну з визначених технологічних схем виробництва 

емульгатора; 
– накреслити блок-схему процесу виробництва емульгатора і 

розрахувати матеріальний баланс на 1т емульгатора. 

 

 

Практичне заняття №3 (4 години) 
 

Характеристика харчових поверхнево-активних речовин – харчових 

добавок Е 322, Е 432 –Е 436, Е 442, Е 445 

 

План: 

1. Сфери застосування, властивості і умови одержання харчової добавки 
Е 322. 

2. Способи виробництва ефірів поліоксіетиленсорбітану Е 432 – Е 436, їх 
властивості і сфери використання. 

3. Сфери застосування, властивості і умови одержання харчової добавки 
Е442. 

4. Сировина для виробництва ефірів гліцерину і смоляних кислот. Сфери 
застосування і вплив на людський організм добавки Е 445. 

 

Практичне заняття №4 (4 години) 
 

Характеристика харчових поверхнево-активних речовин – харчових 

добавок Е 470 – Е 478 

 

План: 

1. Солі жирних кислот (алюмінію, кальцію, натрію, амонію) (Е 470).  
2.  Моно- і дигліцериди харчових жирних кислот (Е 471).    
3.  Ефіри гліцерину, жирних та інших кислот (Е 472а, Е 472b, Е 472с,                        

Е 472d,  Е 472е, Е 472f, Е 472g).        
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4. Ефіри сазарози і жирних кислот (Е 473).      
5. Сахарогліцериди (Е 474).         
6 Ефіри полігліцерину і жирних кислот (Е 475).     
7 Ефіри полігліцерину і взаємоетерифікованих рицинолевих  
кислот (Е 476).           
8. Ефіри пропіленгліколю і жирних кислот (Е 477).     
9. Ефіри лактилованих жирних кислот гліцерину та  
пропіленгліколю (Е 478).       

 

Практичне заняття №5 (4 години) 
 

Характеристика харчових поверхнево-активних речовин – харчових 

добавок Е 481 – Е 482, Е 491 – 496 

 
План: 

1. Лактилати натрію (Е 481).       
2. Лактилати кальцію (Е 482).        
3. Ефіри сорбітану (Е 491 – Е 496).  

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 3,4,5 

 

1. Які сфери застосування, властивості і умови одержання харчової 

добавки Е 322? 

2. Як одержують ефіри поліоксіетиленсорбітану?Якими властивостями 

вони характеризуються і для яких цілей використовуються? 

3. Які сфери застосування, властивості і умови одержання харчової 

добавки Е442? 
4. Яка сировина використовується для виробництва ефірів гліцерину і 

смоляних кислот? Які сфери застосування і вплив на людський 

організм добавки Е 445? 

5. Які солі жирних кислот наданіі харчовою добавкою Е 470? Які функції 

вони виконують і якими властивостями характеризуються? 

6. Які сфери застосування, властивості і умови одержання харчової 

добавки Е 471? 

7. Які сфери застосування, властивості і умови одержання харчових 

добавок Е472? 

8. Які функції виконують в харчових продуктах ефіри сазарози і жирних 

кислот (Е 473)? 
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9. Які сфери застосування, властивості і умови одержання харчових 

добавок Е474 - сахарогліцеридів? 

10. Які функції виконують в харчових продуктах ефіри полігліцерину і 

жирних кислот (Е 475, Е 476)? 

11. Як одержують ефіри пропіленгліколю і жирних кислот?Якими 

властивостями вони характеризуються і для яких цілей 

використовуються? 

12. Які функції виконують в харчових продуктах лактилати натрію і 

кальцію (Е 481, Е 482) і ефіри лактилованих жирних кислот гліцерину 

та пропіленгліколю (Е 478)? 

13. Як одержують ефіри сорбітану (Е 491 – Е 496)?Якими властивостями 

вони характеризуються і для яких цілей використовуються? 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Руководство по технологии получения и переработки растительных 
масел и жиров / Под ред. А.Г.Сергеева – Т.ІІІ. – Кн. 2. – Л.:ВНИИЖ, 
1977. – 351 с. 

2. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 
безопасность / Корнена Е.П., Колманович С.А. и др. – Новосибирск, 
Сибирское университетское издательство, 2007. – 272 с.  

3 Ластухін Ю.О. Харчові добавки. Е-коди. Будова. Одержання. 
Властивості. Навчальний посібник. – Львів: Центр Європи, 2009. – 
836с. 

4. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: 
Колос, Колос-Пресс, 2002. – 256 с. 

5. Нечаев А.П и др. Пищевые добавки. – М.: Колос, 2001. – 256 с. 
6. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. – Санкт-Петербург, 

«Ut», 1996. – 240 с. 
7. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки: Энциклопедия. – СПб: ГИОРД, 

2004. – 808 с. 
8. Паронян В.Х. Технология и организация производства жиров и 

жирозаменителей: учебник. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 512 с. 
9. Паронян В.Х., Скрябина Н.М. Научно-практические основы 

применения пищевых поверхностно-активных веществ в жировых 
продуктах питания. – М.: Полиграфсервис, 2008. – 44 с. 

10.  Філінська А.О., Черваков О.В., Ебіч Ю.Р. Виробництво маргаринової 
продукції. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 164 с. 

 



 

 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


