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У роботі розглянуто фракціонування пальмової олії кристалізацією з розчину в органічному 
розчиннику. Встановлено умови одержання фракцій пальмової олії при відношенні пальмова 
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олія:органічний розчинник 1:2. Досліджено фізико-хімічні характеристики отриманих фракцій 
пальмової олії. 
Фракціонування, кристалізація, пальмова олія, стеарин, розчинник. 
 
В работе рассмотрено фракционирование пальмового масла кристаллизацией из раствора в 
органическом растворителе. Установлены условия получения фракций пальмового масла при 
соотношении пальмовое масло:органический растворитель 1:2. Исследовано физико-
химические характеристики полученных фракций пальмового масла. 
Фракционирование, кристаллизация, пальмовое масло, стеарин, растворитель. 
 
In this paper the fractionation of palm oil by crystallization from solution in organic solvent was 
examined. The conditions for obtaining fractions of palm oil at a ratio of palm oil: organic solvent 1:2 
were established. The ередн-chemical characteristics of the obtained fractions of palm oil were 
investigated 
Fractionation, crystallization, palm oil, stearin, cocoa butter, the solvent. 
 

На сьогоднішній день маргаринова, кондитерська та інші галузі харчової 
промисловості України мають значну потребу в жирах, що характеризуються 
вузьким діапазоном твердості, температур плавлення та інших структурно-
механічних та фізико-хімічних характеристик. Так, наприклад, створення досить 
великої кількості кондитерських виробів неможливо без застосування твердих 
жирів з певними фізико-механічними властивостями, в тому числі з 
використанням тропічних жирів (пальмової та кокосової олій). Тут перед 
виробниками жирової продукції постає альтернатива: або для таких видів 
продукції застосовувати жири з великою кількістю транс-ізомерів, або 
використовувати тверді жири біогенного походження доступні за ціною, тобто 
тропічні жири. Використання тропічних жирів дозволяє одержувати продукти з 
заданими характеристиками (маргарини, спреди, кондитерські жири, замінники 
молочного жиру, шоколад тощо). Властивості жирової фази (в якості якої 
використовують, в тому числі, фракціоновані тропічні жири) цих продуктів 
впливають на цілий ряд їх важливих показників, а саме термостабільність, блиск 
виробу, ламкість, твердість, тугоплавкість тощо. Відомо [1, 2], що 
фракціонування тропічних жирів кристалізацією з розчину в органічному 
розчиннику дає змогу досягнути максимальної швидкості кристалоутворення, 
одержувати фракції з вузьким діапазоном характеристик триацилгліцеринів та 
спрощує управління процесом фракціонування, але при цьому застосовуються 
такі розчинники як ацетон, гексан, що не є харчовими речовинами, тому 
використання етилового спирту, як розчинника представляється більш 
перспективним. Отже дослідження фракціонування тропічних жирів 
кристалізацією з розчину в органічному розчиннику, а саме етанолі є 
актуальними і перспективними. 

Мета роботи полягає в дослідженні умов одержання фракцій пальмової олії 
кристалізацією з розчину в органічному розчиннику (етанолі). 

Дослідження процесу фракціонування виконано на промисловому зразку 
пальмової олії, жирнокислотний склад якої визначено методом газової 
хроматографії згідно [3] на газовому хроматографі GC-14B, фірми «SHIMADZY» 
і представлено у табл. 1, температури плавлення і затвердіння пальмової олії 
визначено згідно [4], вони складають 35,3 °С і 27 °С відповідно. 
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Таблиця 1.Жирнокислотний склад пальмової олії 
Жирнокислотний склад Масова частка, % 
Кислота лауринова С12:0 0,4 

Кислота міристинова С14:0 1,2 
Кислота пальмітинова С 16:0 45,6 

Кислота стеаринова С18:0 4,7 
Кислота олеїнова С18:1 38,4 
Кислота лінолева С18:2 8,2 

Кислота линоленова С18:3 1,5 
 
Як відомо [5] дослідження процесу кристалізації і плавлення пальмової олії 

дилатометричним методом, а також за допомогою диференціального скануючого 
калориметру та прибору Дженсена, показали, що при кристалізації і плавленні 
пальмової олії спостерігаються дві чітко виражені фази, перша з яких відповідає 
кристалізації або плавленню високоплавких триацилгліцеринів, а друга – 
середнєплавких триацилгліцеринів. Особливо чітко це виявляється на 
диференціальній кривій охолодження, яку отримано дилатометричним методом 
[5], де спостерігається два піки кристалізації: перший – в інтервалі температур 
24 °С – 26 °С відповідає кристалізації високоплавких триацилгліцеринів, другий 
– в інтервалі температур 14 °С – 16 °С відповідає кристалізації середньоплавких 
триацилгліцеринів, переважно 2-олеодінасичених триацилгліцеринів. 

Виходячи з цього запропоновано двостадійне фракціонування пальмової олії 
кристалізацією з розчину в етанолі. Обране співвідношення - пальмова 
олія:розчинник (етиловий спирт) 1:2 (маса:об’їм). На першій стадії для отримання 
кристалів твердих фракцій наважку пальмової олії у етанолі нагрівають до 
температури 60 °С – 55 °С і охолоджують до температури 25 °С, витримують 
суміш запланований час. На другій стадії фільтрат, що містить рідку фазу олії і 
розчинник, охолоджують до температур 10 °С – 13 °С і витримують при цій 
температурі деякий час. Тверду частину відокремлюють і видаляють розчинник 
дистиляцією під вакуумом. 

Серію дослідів фракціонування пальмової олії кристалізацією з розчину в 
органічному розчиннику проведено згідно цієї методики. 
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Рис.2. Температурні режими кристалізації на першій стадії фракціонування 

температура кристалізації 25 °С (а) і на другій стадії фракціонування температура 
кристалізації 10 °С (б) 
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На рис. 2 наведено приклад температурного режиму кристалізації для 
досліду, який проведено при температурі кристалізації 25 °С на першій стадії 
фракціонування і при температурі кристалізації 10 °С на другій стадії 
фракціонування. 

 
Таблиця 2.Характеристика фракцій пальмової олії, які отримано при температурі 

кристалізації на першій стадії фракціонування 25 ºС, на другій стадії 
фракціонування 10 ºС 

Найменування показника Фракції пальмової олії: 
І-фракція ІІ-фракція ІІІ-фракція 

Температура плавлення, оС 55,0 35,6 20,0 
Вихід, % 12,7 49,5 18,5 
Вихід фракцій після першої 
стадії фракціонування, % 12,7 87,5 

Вихід фракцій після другої 
стадії фракціонування, % - 56,7 43,3 

Йодне число, мг І2/100 г 28,6 45,8 54,7 
Жирнокислотний склад, % 

 C12:0 
 C14:0 
 C16:0 
 C18:0 
 C18:1 
 C18:2 
 C18:3 
 С20:0 

 
0,17 
1,3 

65,0 
4,6 

23,3 
4,8 
0,1 
- 

 
- 

1,15 
47,3 
4,1 

39,0 
8,0 
- 
- 

 
0,4 
1,1 

41,5 
3,6 

42,3 
10,5 
0,3 
0,3 

 
На першій стадії відділено осад – І-фракцію пальмової олії. На другій стадії 

відділено осад – ІІ-фракцію пальмової олії від розчину низькоплавких 
триацилгілцеринів (ІІІ-фракції пальмової олії), для кожної з отриманих фракцій 
визначено температуру плавлення, жирнокислотний склад, йодне число, вихід 
фракції. Характеристику отриманих фракцій пальмової олії представлено у 
табл. 2. 

Дослідженням процесу фракціонування пальмової олії кристалізацією з 
розчину в органічному розчиннику показали, що на даному етапі дослідження 
найбільша селективність при розділенні триацилгліцеринів забезпечується при 
температурі на першій стадії фракціонування 25 °С, на другій стадії 
фракціонування 10 ºС і обраному співвідношенні пальмова олія:розчинник 
(етиловий спирт) 1:2, оскільки отримані зразки фракцій пальмової олії (І, ІІ і ІІІ-
фракції) за своїми фізико-хімічними характеристиками, відповідають пальмовому 
стеарину, середній фракції і пальмовому олеїну, що узгоджується з відомими 
літературними даними [5, 6, 7]. 

 
Список літератури: 1. Демидов И.Н. Использование этанола в масложировой 
промышленности / Олійно-жировий комплекс. – 2004. – № 1. – С. 21 – 23. 2. Демидов И.Н. 
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В статті показаний та експериментально апробований новий підхід до підвищення 
ефективності масовіддачі в газовій фазі роторного масообмінного апарата. Підхід полягає в 
секціонуванні ротору апарата на порожню заповнену насадкою зони. Приведені результати 
постановчих експериментів показують адекватність та перспективність запропонованого 
підходу. 
Ключові слова: роторний масообмінний апарат, масо віддача в газовій фазі, підвищення 
ефективності, секціонування контактного пристрою. 
 
В статье показан и экспериментально апробирован новый подход к повышению эффективности 
масовиддачи в газовой фазе роторного массообменного аппарата. Подход заключается в 
секционировании ротора аппарата на пустую заполненную насадкой зоны. Приведенные 
результаты постановочных экспериментов показывают адекватность и перспективность 
предложенного подхода. 
Ключевые слова: роторный массообменных аппарат, массо отдача в газовой фазе, повышение 
эффективности, секционирования контактной устройства. 
 
The article shown and experimentally tested a new approach to increase mass transfer efficiency in the 
gas phase in rotor mass transfer apparatus. The approach consists in partitioning rotor of the apparatus 
on empty and filled packed bed areas. The results of experiments show the adequacy of the stage and 
prospects of the proposed approach. 
Keywords: rotary masoobminnyy apparatus, mass returns in the gas phase, increasing efficiency, 
sectioning pin device. 
 

Роторні масообмінні апарати (РМА) є класом масообмінного обладнання, в 
якому інтенсифікація процесу досягається шляхом підведення в систему 
зовнішньої енергії шляхом створення відцентрового поля [1-3]. Відомою 


