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Abstract 

The article is devoted to research on the creation of a rational technology for refining modified fats, in par-

ticular ethyl esters of fatty acids. It has been experimentally established that the neutralization of ethyl esters of 

fatty acids by means of a 10% development of the sodium salt of glycine in 40% ethyl alcohol reduces the value 

of the acid number to 0.2 mg KOH / g. This technology reduces the loss of the target product during refining and 

uses the neutralization by-product to produce biocompatible and biodegradable acylamino acid surfactants for food 

and cosmetics or food additives for pet food. Surface tension for surfactants based on amino acids obtained after 

amidation of a by-product of neutralization of fatty acid ethyl esters was determined. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженням щодо створення раціональної технології рафінації модифікованих 

жирів, зокрема етилових ефірів жирних кислоn. Експериментально встановлено, що нейтралізація етило-

вих ефірів жирних кислот за допомогою 10 %-вого розвину натрієвої солі гліцину в 40%-вому етиловому 

спирті знижує величину кислотного числа до 0,2 мг КОН/г. Така технологія дозволяє зменшити втрати 

цільового продукту під час рафінації та використовувати побічний продукт нейтралізації для виробництва 

біосумісних і біорозкладних ациламінокислотних поверхнево-активних речовин для продуктів харчування 

та косметичних засобів або харчових добавок до кормів свійських тварин. Визначено поверхневий натяг 

для поверхнево-активних речовин на основі амінокислот, що отримані після амідування побічного проду-

кту нейтралізації етилових ефірів жирних кислот. 

 

Keywords: refining, modified fats, ethyl esters of fatty acids, sodium salt of glycine, surfactants based on 

amino acids. 
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Вступ. У зв’язку з підвищення вимог до якості 

та безпеки харчових продуктів, запропоновано но-

вий підхід до модифікування жирів – перетворення 

ацилгліцеринів на ефіри на одноатомних спиртів, 

зокрема етилового. Такий спосіб дозволяє виготов-

ляти високоякісні корисні та безпечні для людини 

модифіковані жири з передбачуваними фізико-хімі-

чними та структурно-механічними властивостями, 

зокрема для кондитерських виробів. І найголов-

ніше, модифіковані шляхом етерифікації етиловим 

спиртом ацилгліцерини, не можуть містити ефірів 

гліцилолу та 3 –монохлорпропандіолу і не містять 

транс-ізомерів жирних кислот та небажаних наси-

чених жирних кислот, що сприяє зниженню ризиків 

виникнення серцево-судинних та онкологічних за-

хворювань, а харчові продукти на їх основі є нешкі-

дливими для людини [1]. 

Мета та актуальність роботи. За техноло-

гією, що запропонована в роботі [2], етилові ефіри 

жирних кислот, без наступної дистиляції під ваку-

умом, отримують з кислотним числом близько 5 мг 

КОН/г, що є занадто високим та не відповідає за 

цим показником чинній нормативній документації, 

що передбачена для модифікованих жирів, а саме 

ТУ У 20.5 - 1225000194 - 001:2019. 

На сьогоднішній день рафінація олій та жирів 

у мильно-лужному середовищі є найпоширенішою 

і вважається ефективною, але вона провокує низку 

технологічних проблем, таких як видалення емуль-

сійного шару в процесі нейтралізації, концентру-

вання соапстоків шляхом випарювання під ваку-

умом та омилення нейтрального жиру [3].  

Окрім лугів існують й інші нейтралізуючі аге-

нти, наприклад, карбонат натрію, силікат натрію, 

тощо [4]. Доволі перспективним є додавання розчи-

нів етилового спирту до цих нейтралізуючих аген-

тів з метою усунення емульгування жирів [5,6]. Ка-

рбонат натрію нейтральний жир не омилює, але ді-

оксид вуглецю, який виділяється, призводить до 

сильного піноутворення [4]. При використанні роз-

чину силікату натрію відбувається захоплення ве-

ликої кількості нейтрального жиру гелями кремніє-

вої кислоти, що перекриває економію жиру за раху-

нок слабшого омилення [5].  

 Для нейтралізації жирів застосовують ферме-

нтні технології, які є енерго- та ресурсозберігаю-

чими. Технологія передбачає застосування глце-

рину замість луг, і в присутності специфічного лі-

політичного імобілізованого або неімобілізованого 

ферменту переетерифікування «вільних» жирник 

кислот для одержання ацилгліцеринів, [7]. 

В роботі [8] для нейтралізації жирної коріанд-

рової олії використано іонообмінні смоли – аніо-

ніти ЕДЕ-10п. Принцип дії аніонітів ґрунтується на 

хемосорбції жирних кислот на поверхні іонообмін-

ної смоли. Карбоксильні групи жирних кислот зда-

тні утворювати стійкі фізико-хімічні зв’язки з іо-

нами, що є на поверхні аніонітів, а потім також 

легко їх руйнувати при дії сильних кислот та тем-

ператури. 

Останнім часом з’являються наукові дослі-

дження у яких нейтралізуючим агентом є аміноспо-

луки. В роботі [9] запропоновано знижувати конце-

нтрацію неетерифікованих жирних кислот за допо-

могою поєднання адсорбції і нейтралізації, з метою 

виключення утворення мила. У якості адсорбенту 

використовували амінофункційний адсорбент, 

який отримують шляхом взаємодії діоксиду крем-

нію або силікату магнію з аміноалкілсіланом.  

Альтернативою видалення неетерифікованих 

жирних кислот сирої пальмової олії відгонкою па-

рою, є екстракція евтектичними розчинниками мо-

ногідрату бетаіну-пропіонової кислоти та моногід-

рату бетаіну-оцтової кислоти, яка проходить при 

більш низькій температурі з метою збереження 

природних антиоксидантів у рафінованій пальмо-

вій олії, запобігає утворенню небажаних побічних 

продуктів реакції – ефірів гліцидолу та 3-монохло-

рпропан-1,2-діолу. Розчинники на основі бетаіну є 

загальновизнаною безпечною хімічною речовиною 

[10]. 

Зважаючи на недоліки застосування відомих 

нейтралізуючих агентів різної природи є актуаль-

ним розробка безвідходної технології рафінації 

етилових ефірів жирних кислот. 

Технологія рафінації етилових ефірів жир-

них кислот. Запропоновано здійснювати рафіна-

цію етилових ефірів жирних кислот за допомогою 

натрієвої солі гліцину, зважаючи на те що для вида-

лення неетерифікованих жирних кислот з етилових 

ефірів традиційна лужна нейтралізація не може 

бути застосована. Це пов’язано з тим, що етилові 

ефіри жирних кислот, на відміну від жирів, дуже 
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швидко омиляються (гідролізуються), навіть неве-

ликою кількістю лугу в розчині. Амінокислоти із 

заблокованою карбоксильною групою мають 

слабо-лужні властивості, завдяки цьому етилові 

ефіри не омиляються. 

Нейтралізацію етилових ефірів жирних кислот 

соняшникової олії з початковим кислотним числом 

6,45 мг КОН/г проводили наступним чином. Гліцин 

та гідроксид натрію в мольному співвідношенні 1:1 

розчиняти в 40%-вому етиловому спирті. Функція 

етанолу у складі основи нейтралізуючого розчину 

полягає у зниженні величини поверхневого натягу 

водної фази. Від величини поверхневого натягу ос-

нови нейтралізуючого розчину залежать поверх-

нево-активні властивості нейтралізованих жирних 

кислот. 10% -вий спиртовий розчин натрієвої солі 

гліцину використовували для нейтралізації у кіль-

кості 2:1 по відношенню до етилових ефірів. Реак-

ційну суміш перемішували за кімнатної темпера-

тури протягом 5 хвилин. Потім підігрівали за тем-

ператури близько 100 ℃ протягом 2 хвилин для 

швидкого розшарування емульсії. По завершенню 

процесу виділяли соапсток, що представляє собою 

амонійні солі жирних кислот соняшникової олії. 

Етилові ефіри додатково промивали сумішшю 

вода-спирт-гліцерин у відповідних процентних 

співвідношеннях – 20:30:50 та дистильованою во-

дою, у кількостях рівних нейтралізованим етило-

вим ефірам. Після нейтралізації кислотне число 

етилових ефірів складає 0,16 мг КОН/г. 

Соапсток, що є побічним продуктом нейтралі-

зації, можна раціонально використовувати з метою 

отримання кормової добавки на основі амінокислот 

для свійських тварин. Для цього зі соапстоку вида-

ляють етанол та воду та одержують аммонійні солі 

жирних кислот соняшникової олії та натрієвої солі 

гліцину. Якщо утворений продукт нагріти за темпе-

ратури більше 160 ℃ впродовж 5 годин, то можна 

отримати натрієву сіль ациламінокислоти – цінну 

поверхнево-активну речовину (ПАР) для харчових 

продуктів та косметичних засобів. ПАР на основі 

амінокислот широко відомі як біосумісні та біороз-

кладні речовини з гарними емульгуючими та анти-

мікробними властивостями [11]. 

Аналіз продуктів одержаних із соапстоку. 

Соапсток, що є побічним продуктом нейтралізації 

етилових ефірів жирних кислот, використали для 

виготовлення поверхнево-активних речовин. Для 

цього з соапстоку видалили водно-спиртовий роз-

чинник та нагрівали отримані амонійні солі при те-

мпературі 160 ℃ впродовж 60 хвилин та при 250 ℃ 

впродовж 30 хвилин для утворення амідів. Для ви-

значення поверхневого натягу амонійних солей жи-

рних кислот соняшникової олії, амідів жирних кис-

лот олії соняшникової отриманих при температурі 

160 ℃ і 250 ℃ приготовлено серію водних розчинів 

концентрацією від 0,01 г/мл до 0,000625 г/мл. Для 

порівняння приготовлено розчини відповідних кон-

центрацій лаурілсульфату натрію. 

Результати визначення поверхневого натягу 

амонійних солей жирних кислот олії соняшникової, 

амідів жирних кислот олії соняшникової та лаурі-

лсльфату натрію наведено у таблиці1. 

Таблиця 1 

Поверхневий натяг розчинів амонійних солей жирних кислот олії соняшникової, амідів жирних кислот 

олії соняшникової та лаурілсльфату натрію 

Концентрація, 

% 

Поверхневий натяг σ, мН/м 

Амонійні солі жи-

рних кислот олії 

соняшникової 

Аміди жирних кис-

лот олії соняшнико-

вої, отримані при 160 

℃ 

Аміди жирних кис-

лот олії соняшнико-

вої, отримані при 250 

℃ 

Лаурілсульфат 

натрію 

1,0000 37,5 40,0 40,0 39,6 

0,5000 38,7 41,0 40,5 40,0 

0,2500 39,6 43,7 40,7 42,0 

0,1250 42,6 46,0 41,0 49,0 

0,0625 45,2 51,3 47,5 50,0 

 

Зміну поверхневого натягу досліджуваних речовин зображено на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Ізотерми поверхневого натягу для досліджуваних речовин 

 

Для порівняння на рисунку 1 зображено ізоте-

рму поверхневого натягу лаурилсульфату натрію, 

його показник ККМ перевищує інші досліджувані 

речовини. Аміди жирних кислот отримані при 

250℃ мають найнижчий показник ККМ дорівнює 

0,0125 моль/л, це засвідчує те, що його можна вико-

ристовувати як ПАР у складі косметичних засобів 

та продуктів харчування.  

Для амонійних солей та амідів жирних кислот 

соняшникової олії отримано інфрачервоні (ІЧ) спе-

ктри з метою підтвердження наявності відповідних 

функціональних груп. Аналіз проводили на спект-

рофотометрі Speсord 75 IR («Carl Zeiss», Німеч-

чина) в діапазоні хвильових чисел 2200 ÷ 400 см-1. 

Для аналізу досліджувану речовину розчиняли в ва-

зеліновій олії та наносили на пластинку KBr. 

На рисунках 2 та 3 зображені ІЧ спектри аміду 

та амонійної солі, отриманих з соапстопу після ней-

стралізації етилових ефірів соняшникової олії во-

дно-спиртовим розчином гліцинату натрію, відпо-

відно. 

 
Рисунок 2 – ІЧ спектр аміду жирних кислот олії соняшникової, отриманого при 250 ℃ 

 

 
Рисунок 3 – ІЧ спектр амонійних солей жирних кислот олії соняшникової 
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Результати ІЧ спектроскопії показали, що в об-

ласті хвильових чисел 1650-1690 см-1, які характе-

рні для С=О групи амідів [12], знайдено інтервал, 

який виділено на рисунках 2 та 3. Порівнюючи ІЧ 

спектри на рисунках 2 та 3 можна спостерігати, що 

на рисунку 2 інтенсивність поглинання суттєво 

вище і це говорить про те, що досліджуваний зразок 

є, імовірно, амідом, а для рисунку 3 – амонійною 

сіллю. 

Висновки.  

1. Вирішено актуальну задачу – розроблено те-

хнологію рафінації етилових ефірів жирних кислот, 

що дозволяє кваліфіковано використовувати соапс-

ток. 

2. Встановлено, що ефективним нейтралізую-

чим агентом для рафінації етилових ефірів жирних 

кислот є натрієва сіль гліцину. 

3. Визначено раціональні умови нейтралізації 

етилових ефірів жирних кислот натрієвою сіллю 

гліцину: концентарція нейтралізуючого агенту у 

водно-спиртовому розчині (60:40) 10 %, темпера-

тура – до 100 ℃, час перемішування 5 хвилин. 

4. Запропоновано наступну технологію пере-

робки соапстоку – випаровування спирту і води з 

подальшим наргіванням при температурі 250 ℃ і 

одержанням поверхнево-активних речовин на ос-

нові амінокислот. 

5. Розроблену технологію доцільно використо-

вувати для нейтралізації не лише етилових ефірів 

жирних кислот, а з інших природних та модифіко-

ваних жирів, що є перспективою для подальшого 

розвитку. 
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